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Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Voor maandag 18 september staat de eerste sportinstuif in elk geval weer gepland. Er worden
diverse materialen klaargelegd, voor elk wat wils!!
Omgekeerde 10 minutengesprekken
Er rust geen zegen op de planning van deze gesprekken. Onverwacht kunnen juf Amy en juf
Nanda volgende week een driedaagse scholing van Rots & Water volgen. Ook woensdag zijn
ze daar nog de hele dag mee bezig. Juf Susanne maakt met de ouders van de leerlingen uit
groep 3, 4 en 5 even op korte termijn een afspraak, juf Amy zal dat met de ouders van
leerlingen van groep 6 en 8 doen. Het rooster voor woensdag 20 september met juf Lidy gaat
wel normaal door.
Info-boekje in week 38
Als aanvulling op de tweejaarlijkse schoolgids krijgt u dit schooljaar een aanvullend
informatieboekje. Op dit moment leggen we hier de laatste hand aan. In de loop van volgende
week zal dit worden uitgedeeld.
WeCycle actie
Ook dit jaar doen we hier weer aan mee, zoals u al in de krant kon lezen (WeCycle had zelf een
berichtje verzorgd…) Uw kapotte elektrische apparaten kunt u vanaf volgende week weer
inleveren in de grote dozen die in het speellokaal staan.
Kinderboekenweek
Omdat we graag willen laten merken hoe leuk lezen is, doen we ook dit jaar weer mee aan de
Kinderboekenweek. De start hiervan is op woensdag 4 oktober, direct na de start van
Dierendag gaan we naar binnen om met het thema “Griezelen” te beginnen. Ouders en
belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom!
We zijn voor dit thema op zoek naar “griezelspullen”. Heeft u nog iets liggen, mogen we dat dan
gebruiken? Het kan nu wel vast naar school, dan weten we wat er is! Voor de afsluiting op
donderdag 12 oktober willen we iedereen ook uitnodigen om van 14.30 tot 15.30 heerlijk te
gaan griezelen op school! De kinderen mogen dan verkleed zijn en gaan u allemaal de stuipen
op het lijf jagen!!
Staken op 5 oktober
U heeft er vast al van gehoord of over gelezen: op donderdag 5 oktober gaan leerkrachten
staken. De inzet van de staking is o.a. de vermindering van de werkdruk die door bijna alle
leerkrachten ervaren als hoog ervaren wordt. In de bijlage vindt u een brief van Stichting
Westerwijs over dit onderwerp. Volgende week ontvangt u meer informatie over deze staking.
Inschrijfformulier
Alle leerlingen hebben een inschrijfformulier in een envelop mee naar huis gekregen. We
missen nog een aantal ondertekende formulieren. Wilt u dit formulier volgende week op school
inleveren?
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Mijn school
Deze week heeft u een mail gekregen over een account op “mijn school”. Dit was per ongeluk
door Nelleke naar u verzonden, we gaan hier wel mee aan de slag, maar dit had ik eerst goed
voor willen bereiden. Dit is nu een van de dingentjes waar je aan merkt dat we gefuseerd zijn:
we werden per ongeluk meegenomen is een mailing aan de ouders van De Springplank.
U hoort hier in de toekomst meer over, het is een mooi systeem om goed met elkaar te
communiceren. Maar dit was net ietsjes te snel…. Excuses namens Nelleke.
Oud papier
Voor 14 oktober staan de volgende namen op papier: EllertJan Pijpker / Dennis Benedictus /
André Kajuiter / Dennis Melessen.

Kraampje inrichten
Helaas heb ik nog geen reacties gehad van mensen die willen helpen om het kraampje leuk in
te richten. WIE WIL HELPEN?????
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender september en oktober 2017

20 september
21 september
21 september
4 oktober
4 oktober
4 oktober
5 oktober
12 oktober
14 oktober
21 oktober

Omgekeerde 10 minutengesprekken groep 7
Informatieavond groep 3, 4 en 5
Informatieavond groep 6, 7 en 8
Dierendag
Start Kinderboekenweek
Survivaltocht Boerakker
Landelijke staking leerkrachten
Afsluiting Kinderboekenweek
Oud papier (EllertJan Pijpker/Dennis Benedictus/André Kajuiter/Dennis Melessen)
Start herfstvakantie

Vanaf 12.30 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur
08.30 – 09.00 uur
09.00 – 09.15 uur
??
Hele dag
14.30-15.30 uur
Vanaf 09.00 uur

Werkdagen Erika in week 38:
Maandag hele dag
Dinsdagmiddag
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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