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Naschoolse sportactiviteit

NL Doet op 11 en 12 maart

EHBO groep 7 en 8

Bibliotheek(je) Jonkertje





Verkeersactiviteit bovenbouw
Open huis
Hulpouders oud papier lopen

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Juf Monika gaat maandag Apenkooi met jullie spelen!
NL Doet op 11 en 12 maart
Een heel grote wens van ons allemaal is: rubberen tegels onder het klimtoestel. De vieze lokalen zijn
mede door het val zand een doorn in ons oog! Dit jaar gaan we het val zand vervangen voor rubberen
tegels. Hiervoor hebben we natuurlijk wel wat hulp nodig! Graag opgeven bij Hetty Jonkman of Erika
Sprang. We zoeken naar iemand die tegels kan leggen maar ook naar sjouwers, vegers enzovoort!
EHBO in groep 7 en 8
In het verleden werd er in groep 7 en 8 altijd een jeugd EHBO brevet gehaald. Helaas was het twee
jaar geleden de laatste keer dat we konden rekenen op onze vaste instructrice.
In het team is er over nagedacht hoe we leerlingen dit toch zouden kunnen bieden. Wij kwamen uit op
een leuke naschoolse activiteit: EHBO brevet halen op school maar dan na schooltijd. Als hier
belangstelling voor is, gaan we proberen om dit voor elkaar te krijgen. Leerlingen van groep 7 en 8
kunnen zich hiervoor aanmelden bij juf Jeanet.
Bibliotheek(je) Jonkertje
We zien helaas nog niet veel mensen een boek komen lenen in ons bibliotheekje. De naam van de
bibliotheek maken we volgende week bekend. Kom gerust even langs om te kijken of er nog een leuk
leesboek voor u tussen staat. De leerkrachten zullen de leerlingen er ook vaker op attent maken dat er
leuke boeken staan die ze vrijblijvend mee naar huis mogen nemen.
Verkeersactiviteit bovenbouw
Groep 6, 7 en 8 zijn met zijn alle naar het loonbedrijf van Stuut geweest en hebben hier veel dingen
geleerd over de dode hoek, uitzwaaien van grote aanhangers enzovoort. Eerst was er in de klas een
presentatie gehouden waarin een aantal zaken werd besproken. De praktijk maakte wel indruk op de
leerlingen. We hopen dat ze er veel van hebben opgestoken en weer wat beter en veiliger deel kunnen
nemen aan het verkeer!
Open huis
Op donderdag 25 februari staat de deur van ’t Jonkertje open voor iedereen!
Van 11.00 tot 12.00 uur zijn belangstellenden 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 12 maart is de chauffeur Jaap Drent, lopers zijn Edwin Spoelstra en fam. Nijdam.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
Jonkerkalender februari en maart 2016
24 februari
25 februari
29 februari t/m 04 maart
9 maart
11 en 12 maart
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Tien minuten gesprekken en verwijzingsgesprekken
Open huis (alle belangstellenden)
Voorjaarsvakantie
Schoolzaalvoetbaltoernooi in Leek
NL Doet (vrijdag onder schooltijd, zaterdag van 09.00 – 12.00uur)

Vanaf 12.30 uur
11.00-12.00 uur

12 maart

Oud papier lopen Jaap Drent, Edwin Spoelstra en fam. Nijdam
Werkdagen Erika in week 8
Dinsdagmiddag
Woensdagmiddag
Donderdag de hele dag
Vrijdag ochtend
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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