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Onderwerpen:

Geen naschoolse sportactiviteit

Voorleeskampioenschap

Start project “Scoor een boek”





Verkeersactiviteit bovenbouw
Open huis
Hulpouders oud papier lopen

Beste ouder(s), verzorger(s),
Geen naschoolse sportactiviteit
Juf Monika gaat maandag geen leuke sportactiviteit verzorgen. Op maandag 15 februari zijn jullie de
hele dag vrij!
Voorleeskampioenschap
Na het schoolkampioenschap groep 1 t/m 7 met als winnaar Wessel Zuidema, werd woensdag 10
februari onze school vertegenwoordigd door Bonne Smeding bij de voorleeskampioenschappen. Het
ging hier om de voorrondes in de gemeenten Leek en Marum. En….de winnaar hiervan werd Bonne!
Nu mag hij mee gaan doen aan de provinciale kampioenschappen, waarvan de winnaars op landelijk
niveau om de titel “Voorleeskampioen van Nederland” gaan strijden. Superknap van Bonne, de foto’s
staan op de website.
Start project “Scoor een boek”
Voor de groepen 4, 5 en 6 is op 11 februari Giny Evers van de bibliotheek langs geweest met kisten vol
boeken. We gaan weer zoveel mogelijk boeken lezen tijdens dit project. De afsluiting zal vast weer net
zo leuk worden als vorig jaar!!
Verkeersactiviteit bovenbouw
Groep 6 (hele groep), 7 en 8 gaan alle drie deelnemen aan de extra verkeersactiviteit over
landbouwwerktuigen in het verkeer!
Open huis
Op donderdag 25 februari staat de deur van ’t Jonkertje open voor ouders, grootouders,
belangstellenden, nieuwe ouders enz. enz.
Iedereen is van 11.00 tot 12.00 uur van harte welkom om onder het genot van koffie of thee een kijkje
in de groepen te nemen. Hoe leren de kinderen tegenwoordig, hoe gaat dat in een combinatiegroep 1,
2 en 3? Kom gerust binnen lopen, de leerkrachten en de leerlingen vinden het leuk als er belangstelling
voor de school is!
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
Jonkerkalender februari en maart 2016
13 februari
15 februari
19 februari
24 februari
25 februari
29 februari t/m 04 maart
9 maart

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

Groep 6, 7 en 8
Vanaf 12.30 uur
11.00-12.00 uur

Werkdagen Erika in week 7
Maandag hele dag
Dinsdagochtend (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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