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Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Op dit moment is het nieuwe rooster van de naschoolse sportactiviteiten nog niet bekend.
Leerzame studiedag Quadraten
Woensdag 21 maart was er voor alle leerkrachten van Quadraten een studiedag. Op deze dag gingen
alle leerkrachten workshops volgen die door collega-leerkrachten werden gegeven. Het was leuk om
met diverse collega’s en scholen kennis te maken. We hebben veel geleerd die dag!
Studiedag leerkrachten Jonkertje
Donderdag 29 maart staat er een studiedag voor de leerkrachten van ’t Jonkertje gepland. Deels
wordt deze dag ingevuld met vergaderen en deels met workshops en teambuildingsactiviteiten.
Verkeersexamen groep 7 en 8
Op donderdag 5 april is het theoretisch verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7 en 8. Vrijdag
6 april gaan deze leerlingen meedoen aan het praktisch verkeersexamen. Dit vindt plaats in Marum.
Voorafgaand aan de route die de leerlingen gaan fietsen is er een fietsenkeuring. Wilt u er voor
zorgen dat alle leerlingen vrijdag 6 april op de fiets naar school komen?
Koningsspelen
De koningsspelen zijn dit jaar op vrijdag 20 april. Alle leerlingen doen mee aan de in Marum
georganiseerde koningsspelen. De leerlingen gaan hier onder begeleiding op de fiets naar toe. Ze
hoeven die dag geen lunchpakket mee, het koningsontbijt gaan wij gebruiken als koningslunch.
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!
Oud papier
Informatie volgt.
Kraampje inrichten
Monika heeft samen met een aantal leerlingen het kraampje in voorjaarssferen gebracht! En ook de
paashaas is er al weer opgezet! 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
27 maart
29 maart
30/3 t/m 2/4
5 april
6 april
6 april
17 april
18 april
20 april
27 april
28/4 t/m 6/5
10/5 t/m 13/5

Vergadering Afscheidscommissie
Studiedag team (alle leerlingen vrij)
Paasweekend
Theoretisch verkeersexamen
Praktisch verkeersexamen
Zwerfvuilactie
IEP (eindtoets groep 8)
IEP (eindtoets groep 8)
Koningsspelen
Koningsdag (alle leerlingen vrij)
Meivakantie (alle leerlingen vrij)
Hemelvaart weekend (alle leerlingen vrij)

20.00 uur
Hele dag

’s ochtends
‘s middags

Hele dag

Werkdagen Erika in week 13:
Maandag hele dag
Donderdag hele dag
Werkdagen Erika in week 14:
Donderdagochtend
Vrijdag hele dag
Werkdagen Erika in week 15:
Maandag hele dag
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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