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Onderwerpen:




Naschoolse sportactiviteit
donderdag 8 maart
Voorjaarsvakantie
Juffennieuws




Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit donderdag 8 maart
Op maandag 12 februari is de naschoolse sportactiviteit niet door gegaan. Meester Rense zou
spelletjes in het bos organiseren maar had zich in de tijd vergist. Meester Rense wil dit graag inhalen
op donderdag 8 maart, om 14.30 uur. Denk even om kleding en laarzen of schoenen die vies mogen
worden!
Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is van 24 februari tot en met 4 maart. Wie weet kan er nog geschaatst worden
op natuurijs!
Juffennieuws
Op dit moment is juf Jeanet flink ziek! Helaas was er op vrijdag geen vervanging voor haar te krijgen.
Dit had als resultaat dat de leerlingen vrijdagmiddag niet naar school konden gaan. Juf Lidy gaat na
de voorjaarsvakantie weer haar normale werkzaamheden oppakken. Het traplopen is nog erg
belastend, we hebben een ander plekje gevonden waar ze haar groep les kan geven. In elk geval fijn
dat ze weer zover hersteld is, de revalidatie zal nog wel even tijd in beslag nemen, maar de leerlingen
kunnen nu weer op hun eigen juf rekenen!
Oud papier
De indeling voor 10 maart is bekend en geregeld.
Kraampje inrichten
Wie wil ons helpen om er een leuk voorjaars / paas kraampje van te maken? Er staan al spulletjes
klaar, nu nog wat handen die het in het kraampje willen plaatsen!
Fijne voorjaarsvakantie gewenst!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender februari en maart 2018
24 februari
4 maart
8 maart
10 maart
16 maart
19 maart
21 maart
29 maart
30/3 t/m 2/4

Start voorjaarsvakantie
Einde voorjaarsvakantie
Naschoolse sportactiviteit (Spelletjes in het bos)
Oud papier ophalen (is geregeld)
Nationale Pannenkoekdag
Naschoolse sportactiviteit (Levend Ganzenbord)
Onderwijsdag ( leerkrachten voormalig Westerwijs): alle leerlingen vrij
Studiedag team (alle leerlingen vrij)
Paasweekend
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14.30 – 15.30 uur
Vanaf 09.00 uur
11.30 – 12.30 uur
14.30 – 15.30 uur
Hele dag
Hele dag

Werkdagen Erika in week 10:
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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