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Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit donderdag 8 maart
Op maandag 12 maart is er geen naschoolse sportactiviteit.
Pannenkoekdag
Het stond al weken in de kalender aangekondigd, maar volgende week is het dan zover! Voor de
laatste keer veranderen we de Dorpskamer van ’t Jonkertje in een Pannenkoeken Restaurant!
Iedere leerling mag twee personen uitnodigen om te komen genieten van hun eigen baksels (en we
kijken echt niet op een persoon meer of minder!0. Ook de schoolkringleden worden door ons
uitgenodigd.
Extra bakkers worden door ons persoonlijk gevraagd! We hopen dat het net zo gezellig is als
voorgaande jaren.
Laatste schooljaar: Feestelijke afsluiting
De “Afscheidscommissie” is al een paar keer bij elkaar geweest en de plannen nemen zo
langzamerhand een aardig vaste vorm aan. We willen het groots aanpakken en ook ex-leerlingen en
dorpsgenoten bij de sluiting van de school betrekken. Een groot deel van de laatste schoolweek zal in
het teken staan van afscheid nemen en het feest voorbereiden.
Het feest zal plaatsvinden op donderdag 19 juli 2018. Deze dag beginnen we met op de traditionele
wijze afscheid nemen van de leerlingen in groep acht die de basisschool achter zich laten.
Aan het einde van de middag barst dan het laatste feest rondom ’t Jonkertje los!
Ik zal u regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen van de Afscheidscommissie.
Oproep foto-, film- en videomateriaal
De Afscheidscommissie is op zoek naar beelden uit het verleden:
 Fotomateriaal van voor 2010
 Film- en videomateriaal uit alle jaren
Wilt u dit (het liefst digitaal) aanleveren aan juf Jeanet? Haar emailadres is: j.criens@quadraten.nl
Alvast bedankt voor uw bijdrage!
Juffennieuws
Hoera!! Iedereen is weer aan het werk (hier en daar nog wat hinkend of hoestend)!! Met ingang van
week 12 werkt Erika niet meer vast op de maandag (in verband met oppassen op tweeling
kleindochters in Utrecht). De werkdagen worden nu iets verder van te voren op de nieuwsbrief
vermeld, zodat niemand hier voor verrassingen komt te staan.
Oud papier
De indeling voor 10 maart is bekend en geregeld.
Kraampje inrichten
Monika heeft samen met een aantal leerlingen het kraampje in voorjaarssferen gebracht! Bedankt,
Monika, we hopen dat de winter nu ook echt verdwenen is!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

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

Oud papier ophalen (is geregeld)
Nationale Pannenkoekdag
Naschoolse sportactiviteit (Levend Ganzenbord)
Onderwijsdag (alle leerkrachten Quadraten): alle leerlingen vrij
Studiedag team (alle leerlingen vrij)
Paasweekend

Vanaf 09.00 uur
11.30 – 12.30 uur
14.30 – 15.30 uur
Hele dag
Hele dag

Werkdagen Erika in week 11:
Maandag hele dag
Dinsdag hele dag
Vrijdag hele dag
Werkdagen Erika in week 12:
Dinsdag hele dag
Woensdag hele dag
Vrijdag hele dag
Werkdagen Erika in week 13:
Maandag hele dag
Donderdag 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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