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Onderwerpen:

Naschoolse sportactiviteit

NL Doet 12 maart

EHBO groep 7 en 8

Pannenkoeken dag





Vrijwillige chauffeur gezocht
Hulpouders oud papier lopen
Kraampje

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Juf Monika gaat maandag 21 maart weer iets leuks en sportiefs voor jullie organiseren. Deze keer
gaan jullie bunkertrefbal spelen!
NL Doet 12 maart
Op zaterdag 12 maart zijn we om 09.00 uur van start gegaan met 10 vrijwilligers. Er is een hele waslijst
met klussen / klusjes afgewerkt:

Opruimen en opnieuw indelen oud papier hok

Plaatsen gereedschapshokje

Plein vlak leggen: tegels er uit en opnieuw er in zodat de kinderen niet struikelen

Voorbereiden nieuw stukje tegels achter het speelgoedhokje

Tuintjes netjes maken en overzetten bollen vanaf het speelveld naar de tuintjes

Bloembakken vullen met bloeiende plantjes

Randen prikborden verven.
Volgende week zal het stukje tegels achter het speelgoedhokje nog worden afgemaakt.
We kijken terug op een gezellige en werkzame dag! Alle vrijwilligers van harte bedankt!
EHBO in groep 7 en 8
Er zijn helaas geen aanmeldingen meer bijgekomen. Dit aantal is helaas te laag om een EHBO cursus
te organiseren. Volgende keer beter!
Pannenkoeken dag
Op vrijdag 18 maart was weer de jaarlijkse pannenkoeken dag! De leerlingen van groep 7 en 8 hebben
onder leiding van de chef kok pannenkoeken gebakken voor ouders en dorpsgenoten. Het restaurant
zat vol met gasten, we konden er haast niet tegen bakken!! Alle ouders, zowel gasten als
pannenkoekenleveranciers, van harte bedankt voor de komst en voor de inzet! We vonden het
ontzettend leuk dat er zoveel mensen naar school kwamen!
Vrijwillige chauffeur
Voor de dinsdag zijn we nog steeds 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 opstapplaats bij 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 ons weten, dan kunnen we vast wel wat schuiven in het schema.
Hulpouders oud papier lopen
Voor zaterdag 9 april is de chauffeur Rolf Turksema, lopers zijn André Kajuiter en Dennis Benedictus.
Kraampje inrichten
Op maandag 11 april zijn Monika en Tineke aan de beurt om het kraampje in te richten.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
Jonkerkalender maart en april 2016
21 maart

Naschoolse sportactiviteit (bunkertrefbal)

OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

14.30 – 15.30 uur

21 maart
21 maart
24 maart
25 t/m 28 maart
28 maart
9 april
11 april

Klankbordgroep
MR vergadering
Vertellers op school
Paasweekeinde
Geen naschoolse activiteiten (Tweede paasdag, leerlingen vrij)
Oud papier ophalen (Rolf Turksema, André Kajuiter, Dennis Benedictus
Kraampje inrichten (Monika en Tineke)

19.30-20.15 uur
20.15-21.30 uur

Werkdagen Erika in week 12:
Maandag hele dag
Woensdag middag
Donderdag 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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