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Naschoolse sportactiviteit

Voorleesdagen afgesloten

Start project “Scoor een boek”

vrijdag 5 februari 2016




Ochtendpauze voorlopig gesplitst
Leuke activiteiten bovenbouw
Hulpouders oud papier lopen

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Juf Monika gaat maandag weer een leuke sportactiviteit verzorgen. Op maandag 8 februari gaan jullie
stoeien en judo doen!
Voorleesdagen afgesloten
De voorleesdagen zijn afgesloten met een prachtige finale van het voorleeskampioenschap van ’t
Jonkertje. Er waren vijf kandidaten, die allemaal dapper voor de andere kinderen en een aantal
enthousiaste ouders hun boek gingen voorlezen. De jury (groep 8) ging na het voorlezen even in kort
beraad en kwamen tot twee unanieme conclusies:
1. Tweede prijs voor: Theun Benedictus, Robin Spoelstra, Joan Walters en Christa de Vries
2. Eerste prijs voor: Wessel Zuidema.
Een trotse Wessel mocht “de beker” in ontvangst nemen. In het weekend zullen de foto’s weer op de
website geplaatst worden: www.hetjonkertje.nl .
Start project “Scoor een boek”
Omdat we lezen heel belangrijk vinden en leerlingen vooral met plezier willen laten lezen, doen we ook
dit jaar weer mee aan het project Scoor een boek. Dit project is voor de groepen 4, 5 en 6. De aftrap is
op 11 februari.
Ochtendpauze voorlopig gesplitst
De leerlingen van groep 1, 2 en 3 gaan voorlopig in de ochtendpauze niet meer met alle groepen
tegelijk naar buiten. Zij gaan voor of na het algemene speelkwartier met hun eigen juf naar buiten.
We hebben dit besluit genomen omdat er te ruw gespeeld werd door de jonge kinderen.
Leuke activiteiten bovenbouw
Op 19 februari is er een extra verkeersactiviteit voor de leerlingen van groep 7 en 8. We proberen of
groep 6 hier ook bij kan aansluiten. Het onderwerp is landbouwwerktuigen in het verkeer!
Op 9 maart gaat een mix team vanuit groep 6, 7 en 8 deelnemen aan het schoolzaalvoetbaltoernooi in
Leek. Meer informatie over beide activiteiten volgt.
Hulpouders oud papier lopen
Voor zaterdag 13 februari is de chauffeur Rien Stuut, lopers zijn Bert Bergsma en Roelof Buffinga.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
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Jonkerkalender februari en maart 2016

8 februari
11 februari
13 februari
15 februari
19 februari
24 februari
25 februari
29 februari t/m 04 maart
9 maart

Naschoolse sportactiviteit (stoeien/ judo)
Start leesproject “Scoor een boek”
Oud papier lopen Rien Stuut, Bert Bergsma en Roelof Buffinga
Studiedag leerkrachten, leerlingen hele dag vrij
Verkeersles over landbouwvoertuigen
Tien minuten gesprekken en verwijzingsgesprekken
Open huis (alle belangstellenden)
Voorjaarsvakantie
Schoolzaalvoetbaltoernooi in Leek

14.30 – 15.30 uur
Groep 4, 5 en 6

Groep 7 en 8 (6?)
Vanaf 12.30 uur
11.00-12.00 uur

Werkdagen Erika in week 6
Maandag hele dag
Dinsdagmiddag
Donderdagmiddag (overleg bovenschools)
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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