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Onderwerpen:

Naschoolse sportactiviteit

Bibliotheek(je) in school: verzin een naam




Verwijzingsgesprekken groep 8
Hulpouders oud papier lopen
Wijziging!

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Juf Monika gaat maandag weer een leuke sportactiviteit verzorgen. Voor maandag 25 januari staan er
allemaal tikspelen op het programma!
Bibliotheek(je) in school: verzin een naam!
Het begint er echt een beetje op te lijken: er staan nu drie kasten en een mandje met boeken voor alle
leeftijdscategorieën in het middendeel. Het lijkt ons leuk als ons dorpsbibliotheekje ook een eigen naam
krijgt. Wie een leuke naam weet mag deze in de Ideeënbus op school stoppen. Voor de persoon die de
leukste naam verzint is er een prijsje te winnen!
Ik zoek nog hulp om de kinderboeken op niveau te “stickeren”. wie zou nog een ochtend willen helpen?
Liefst op maandag of vrijdag, zodat Erika beschikbaar is om even te helpen.
Verwijzingsgesprekken groep 8
Gedurende deze maand worden in alle groepen de Cito M toetsen afgenomen, ook in groep 8 is dat het
geval. Zodra we alle gegevens in het leerlingvolgsysteem hebben verwerkt, zullen de resultaten ook in
de plaatsingswijzer worden gezet. Dit is een instrument dat de scholen in het VO gebruiken om te
kijken of een leerling in een bepaalde stroom zou passen. De leerkracht van groep 8 gaat met ouders
en leerlingen in gesprek om te komen tot een juiste keuze voor het vervolgonderwijs. Deze gesprekken
zullen eind februari plaatsvinden, zodat de ouders nog de hele maand maart hebben om hun kind aan
te melden bij de school van hun keuze.
Hulpouders oud papier lopen
Wijziging!
Voor zaterdag 13 februari is de chauffeur Rien Stuut, lopers zijn Bert Bergsma en Roelof Buffinga.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender januari en februari 2016

25 januari
27 januari
1 februari
5 februari
13 februari
15 februari
24 februari
25 februari
29 februari t/m 04 maart

Naschoolse sportactiviteit (allerlei tikspelen)
Start Nationale Voorleesweken
Naschoolse sportactiviteit (speeltuin/apenkooi)
School finale Voorleeswedstrijd
Oud papier lopen Rien Stuut, Bert Bergsma en Roelof Buffinga
Studiedag leerkrachten, leerlingen hele dag vrij
Tien minuten gesprekken en verwijzingsgesprekken
Open huis (alle belangstellenden)
Voorjaarsvakantie

14.30 – 15.30 uur
08.30 – 09.00 uur
14.30 – 15.30 uur
08.30 – 09.30 uur

Vanaf 12.30 uur
11.00-12.00 uur

Werkdagen Erika in week 4
Maandag hele dag
Donderdagochtend
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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