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Naschoolse sportactiviteit
Juffennieuws
Staking
Afsluiting Nationale Voorleesdagen





Nationale Voorleeskampioen
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Op maandag 5 februari is er geen naschoolse sportactiviteit.
Staking
Op woensdag 14 februari gaan de leerkrachten staken. Er is nu een “estafette staking” gepland,
waarbij de drie noordelijke provincies op deze dag aan de beurt zijn. We begrijpen dat het voor u niet
handig kan zijn om leerlingen alweer een extra dag thuis te hebben, maar we hebben als team toch
besloten om ook deze keer wel van het stakingsrecht gebruik te gaan maken. Natuurlijk in de hoop dat
dit signaal door de regering zal worden opgepakt en dat ze op korte termijn meer geld vrijmaken om
de kwaliteit van het onderwijs veilig te stellen!
Juffennieuws
Juf Amy is gelukkig weer aan het werk! Juf Nanda is een heel klein beetje beter, maar nu ziek van de
derde kuur die ze van de huisarts heeft gekregen. En de griepepidemie heeft nu ook juf Susanne
geveld. Voor volgende week gaan we weer ons best doen om invallers te krijgen waar nodig!
De zieke juffen wensen we beterschap!
Afsluiting Nationale Voorleesdagen
Op 1 februari (bij het Voorleeskampioenschap van ’t Jonkertje) sloten we de voorleesdagen af. De
jury, die bestond uit mevrouw Janny Hulshof en de heer Bertil Agema, had een moeilijke klus!
Alle leerlingen hebben meegedaan, behalve wie ziek was natuurlijk. Uiteindelijke hebben twee
kinderen een prijs gekregen: Manon en Wessel S. Wessel is dit jaar de schoolkampioen van ’t
Jonkertje, gefeliciteerd hiermee! De foto’s kunt u binnenkort op de website bewonderen.
Nationale Voorleeskampioen
Lindi heeft op 31 januari meegedaan aan de voorrondes voor het nationale kampioenschap in
Zuidhorn. Het was een mooie middag, waarbij opviel dat bijna iedereen heel mooi en goed voorlas.
Lindi heeft deze voorronde niet gewonnen, maar ze vond het heel leuk dat ze mee had gedaan.
Oud papier
De indeling voor 10 februari is bekend en geregeld.
Kraampje inrichten
Het kraampje is aangepast en in winterse sferen gebracht. Het ziet er weer leuk uit, bedankt Monika!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender februari en maart 2018
10 februari
12 februari
14 februari

Oud papier ophalen (is geregeld)
Naschoolse sportactiviteit (Spelletjes in het bos)
Stakingsdag noordelijke provincies (alle leerlingen vrij)
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Vanaf 09.00 uur
14.30 – 15.30 uur

16 februari
21 februari
21 februari
24 februari
4 maart
10 maart
16 maart
19 maart
21 maart
29 maart
30/3 t/m 2/4

Rapporten mee
10 minuten gesprekken en portfoliogesprekken groep 4 t/m 7 (ouders en kinderen)
Verwijzingsgesprekken groep 8 (ouders en kinderen)
Start voorjaarsvakantie
Einde voorjaarsvakantie
Oud papier ophalen (is geregeld)
Nationale Pannenkoekdag
Naschoolse sportactiviteit (Levend Ganzenbord)
Onderwijsdag ( leerkrachten voormalig Westerwijs): alle leerlingen vrij
Studiedag team (alle leerlingen vrij)
Paasweekend

Vanaf 12.15 uur
Vanaf 12.15 uur

Vanaf 09.00 uur
11.30 – 12.30 uur
14.30 – 15.30 uur
Hele dag
Hele dag

Werkdagen Erika in week 6:
Maandag hele dag
Dinsdag hele dag
Vrijdag hele dag
Voor spoedgevallen en afspraken is het heel goed mogelijk om buiten de genoemde dagen Erika te
bereiken of een afspraak te plannen.
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