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Bericht van de Oudervereniging
Schoonmaakavond onderbouw
Vrijwillige chauffeur gezocht
Hulpouders oud papier lopen

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Juf Monika gaat de maandag na de vakantie weer iets leuks en sportiefs voor jullie organiseren. Op dit
moment is het nog niet duidelijk wat het gaat worden.
Kraampje inrichten
Als je de school binnenkomt valt je oog meteen op het kraampje, dat passend bij het seizoen of een
thema is ingericht. Omdat er de laatste tijd een paar keer iets mis is gegaan zal het opnieuw inrichten
van het kraampje in het vervolg ook op de kalender worden gezet.
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 door 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!
We willen dit gaan doen op zaterdag 12 maart, starten om 09.00 uur en doorgaan (met een lekkere
lunch) tot we klaar zijn.
EHBO in groep 7 en 8
Op dit moment is er nog maar één aanmelding voor een jeugd EHBO cursus! In de week na de
vakantie kunnen de leerlingen van groep 7 en 8 zich nog opgeven, anders wordt het te laat om nog iets
te organiseren.
Bibliotheek(je) Jonkertje
De naam van de bibliotheek die we zelf hebben opgericht op school is: ’t Jonker Biebje. Er is een
mooie poster met de naam gemaakt die op de muur erboven is aangebracht.
Iedereen mag een boek mee naar huis nemen om te lezen. Het is niet nodig om dit ergens te noteren,
we vertrouwen er op dat iedereen de boeken zelf weer in komt leveren. De bibliotheek is ook voor
ouders en inwoners van Jonkersvaart!
Bericht van de Oudervereniging
Er zijn nog een paar ouders die de ouderbijdrage (waarin ook het schoolreisgeld) tot op heden nog niet
hebben betaald. Dringend verzoek om dit zo snel mogelijk te doen, de rekeningen van de
Oudervereniging moeten ook betaald worden…..!!! Bent u de rekening kwijt, neem dan even contact op
met Willy Stuut, de penningmeester van de OV.
Schoonmaakavond onderbouw
Heeft u dat nou ook, lentekriebels en zin aan de grote schoonmaak? Met hulp van de ouders gaan we
binnenkort het lokaal van de onderbouw een flinke schoonmaakbeurt geven. De betreffende ouders
krijgen hier bericht van.
Vrijwillige chauffeur
Voor de dinsdag zijn we op zoek naar een vrijwilliger die de taxi kan bemensen. Het gaat om het
ophalen en terugbrengen van vier leerlingen (soms drie, soms vijf) met de schooltaxi van en naar De
Beelen in Leek / Tolbert. Wie zou ons uit de brand kunnen helpen? Het gaat om een vaste dag in de
week. Kunt u niet op dinsdag maar bent u wel op een andere dag beschikbaar, laat het Erika weten,
dan kunnen we vast wel wat schuiven in het schema.
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Hulpouders oud papier lopen
Voor zaterdag 12 maart is de chauffeur Jaap Drent, lopers zijn Edwin Spoelstra en Harro Nijdam.
Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
Jonkerkalender maart 2016
29 februari t/m 04 maart
7 maart
8 maart
9 maart
11 en 12 maart
12 maart
15 maart
21 maart
21 maart

Voorjaarsvakantie
Inrichten kraampje thema Pasen (Miranda en Irma)
Schoolschaatsen groep 3 t/m 8
Schoolzaalvoetbaltoernooi in Leek
NL Doet
Oud papier lopen Jaap Drent, Edwin Spoelstra en Harro Nijdam
Schoolschaatsen groep 3 t/m 8
Klankbordgroep
MR vergadering

09.00 – ???

19.30-20.15 uur
20.15-21.30 uur

Werkdagen Erika in week 10
Maandagochtend
Woensdagmiddag (studiedag bovenschools)
Donderdag hele dag (directieoverleg)
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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