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Dinsdag 20 februari geen gym
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Contactmiddag op woensdag 21 februari
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Op maandag 12 februari is de naschoolse sportactiviteit om onbekende reden niet door gegaan.
meester gaat spelletjes in het bos organiseren. Denk even om kleding en laarzen of schoenen die vies
mogen worden!
Dinsdag 20 februari geen gym
Dinsdag 20 februari is juf Jeanet jarig. Zij wil dit deze dinsdagmiddag graag op school vieren met de
leerlingen. Het wordt vast een leuke middag, ook al slaan we de gym dan een keertje over!
Formatie tot de zomer
Iedereen weet het en kan het zien: er zitten nog maar erg weinig leerlingen verdeeld over drie
groepen op ’t Jonkertje. Het is met een dergelijk laag leerlingenaantal (12 kinderen) niet meer mogelijk
om deze drie groepen in stand te houden. Op dit moment zijn we aan het puzzelen hoe we dit op
kunnen lossen zonder in te leveren op de kwaliteit van de instructies. Zodra hier meer over bekend is
hoort u dat van ons.
Contactmiddag op woensdag 21 februari
Begin volgende week ontvangt u het rooster voor de gesprekken op woensdag 21 februari. Vrijdag 16
februari hebben de leerlingen hun rapport mee naar huis gekregen. Op de woensdag erna zijn de
leerlingen van 5 en 7 ook welkom om portfoliogesprekken met de ouders te voeren. De leerlingen van
groep 8 zijn ook van harte uitgenodigd om bij het verwijzingsgesprek aanwezig te zijn. Zoals altijd kunt
u in geval van verhindering een andere afspraak maken met de leerkracht van uw kind(eren).
Oud papier
De indeling voor 10 maart 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
21 februari
21 februari
24 februari
4 maart
10 maart
16 maart
19 maart
21 maart
29 maart

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)
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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

30/3 t/m 2/4

Paasweekend

Werkdagen Erika in week 8:
Maandag hele dag
Donderdagochtend
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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