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Hulpouders oud papier lopen

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Juf Monika gaat op de eerste maandag na de kerstvakantie weer een leuke sportactiviteit verzorgen.
Wat het precies wordt is nog even een verrassing, maar de kinderen die na schooltijd nog zin in wat
extra beweging hebben komen vast en zeker weer aan hun trekken!
Terugblik Kerstfeest
Wat weer een gezellig, prachtig en superlekker Kerstbuffet hebben we achter de rug! Iedereen
nogmaals van harte bedankt voor de inzet en inbreng waarmee we dit weer (samen met het dorp) tot
stand hebben gebracht!
Regels binnenkomen en speelgoed mee naar school
De laatste tijd sluipt het er in dat veel leerlingen voor schooltijd naar binnen lopen. Daarom nog even de
geldende regel: leerlingen van groep 1 en 2 worden door hun ouders naar binnengebracht. De
leerlingen van groep 3 t/m 8 spelen buiten tot de pleinwacht het sein geeft dat ze naar binnen mogen.
Rugzakken en tassen blijven ook buiten tot de eigenaar naar binnen gaat. Leerlingen zijn er zelf
verantwoordelijk voor dat hun spulletjes mee naar binnen gaan. Ze kunnen dat vanaf groep 3 (natuurlijk
met eventuele hulp van andere leerlingen of de pleinwacht) prima aan!
Veel leerlingen in de onderbouw nemen (bijna) dagelijks speelgoed mee. Dit is ook niet handig, eigen
speelgoed in de klas is niet nodig en ook niet wenselijk.
Bollen poot actie rond de school
Er was deze week op korte termijn een bollenpoot actie georganiseerd in samenwerking met
dorpsbelangen EMM. Onder deskundige leiding hebben de leerlingen van groep 4 t/m 8 de
schoolomgeving voorzien van heel veel bloembollen. De kinderen waren heel fanatiek aan het werk, de
handen waren goed zwart! In de lente zal het er vast prachtig uitzien rondom de school!
Nieuwe leerling
Na de kerstvakantie start in groep 5 een nieuwe leerling: Quinten Olgers uit Marum komt vanaf dan bij
ons op school. Het adres en telefoonnummer van Quinten zal ik op de volgende nieuwsbrief vermelden,
zodat er ook afspraken over spelen met hem kunnen worden gemaakt! We wensen Quinten een
leerzame maar vooral fijn tijd toe op ’t Jonkertje!
Hulpouders oud papier lopen
Voor 9 januari is de chauffeur Steef Pronk, lopers zijn Gerke de Vries en Eric Schraven.
Dan willen wij u als afsluiting van de laatste nieuwsbrief van 2015 een fijne vakantie met gezellige
feestdagen wensen, maar vooral een heel goed en gezond 2016!!

Met vriendelijke groet,
het team van ’t Jonkertje
Jonkerkalender december 2015 en januari 2016

19 december
21 december
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Start kerstvakantie
Korfbaltoernooi in De Holten (Marum) team 5/6 en team 7/8

Hele dag

3 januari
4 januari
9 januari
11 januari
11 januari
11 januari

Laatste dag kerstvakantie
Naschoolse sportactiviteit (onderwerp nog een verrassing)
Oud papier lopen (Steef Pronk, Gerke de Vries en Eric Schraven)
Naschoolse sportactiviteit (onderwerp nog een verrassing)
Klankbordgroep
M.R. vergadering

14.30 – 15.30 uur
14.30 – 15.30 uur
19.30 – 20.15 uur
20.15 - 21.30 uur

Werkdagen Erika in week 1
Maandag hele dag
Donderdagochtend (Directieoverleg Westerwijs)
Vrijdag hele dag
Voor spoedgevallen en afspraken is het vaak prima mogelijk om buiten de genoemde dagen Erika te
bereiken of een afspraak te plannen.
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