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Oproep foto-, film- en videomateriaal
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Op dit moment is het nieuwe rooster van de naschoolse sportactiviteiten nog niet bekend.
Koningsspelen
Onder een heerlijk zonnetje hebben de kinderen enthousiast deelgenomen aan diverse sportieve
workshops. De lunch werd door Nelleke, Henk en Erika op school voorbereid en werd mooi op tijd
afgeleverd door DHL ( De Henk Lunchbezorgdienst).
Leerlingennieuws
Voor twee leerlingen is een goed plekje gevonden op een andere school: Manon en Tiemen Luders
gaan de rest van hun schoolcarrière afmaken op De Bron in Marum. Na de meivakantie gaan ze op de
nieuwe school beginnen. We wensen Manon en Tiemen heel veel succes op hun nieuwe school! Wij
zullen jullie missen!
Juffennieuws
Op de school in Oldehove (De Humstee) is de IB-er (Intern Begeleider) uitgevallen. Juf Lidy helpt deze
school nu uit de brand: zij doet daar nu de IB taken. Elke even week werkt ze daar op dinsdag en
woensdag, elke oneven week is ze daar alleen op dinsdag. Met de andere leerkrachten is nu zo
geschoven dat er op onze school toch altijd twee leerkrachten aanwezig zijn, zodat er in geval van
een calamiteit iemand extra aanwezig is. Elke dinsdag is juf Susanne nu de leerkracht van groep 7, op
woensdag in de even weken is juf Amy de leerkracht in die groep en vervalt de extra inzet van juf Amy
die op vrijdag altijd voor groep 7 aanwezig was.
Verder zijn alle juffen zich aan het oriënteren op andere scholen, ook zij moeten na de zomervakantie
een goede plek hebben gevonden.
Oproep foto-, film- en videomateriaal
De Afscheidscommissie is nog steeds 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!
Kraampje inrichten
Het kraampje is aangepast aan de onderwerpen waar we ons volgende week ook nog mee bezig
houden: de Tweede Wereldoorlog.
Oud papier
U kunt het oud papier op zaterdag 12 mei weer langs de weg zetten. Het ophalen is geregeld door
EMM. U kunt uw oud papier ook op vrijdag bij school inleveren, wij slaan het dan op tot de volgende
ophaaldag.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@quadraten.nl

Jonkerkalender april en mei 2018
24 april
26 april
27 april
28/4 t/m 6/5
12 mei
10/5 t/m 13/5

Afscheidscommissie
Gastspreker (uitgesteld van 19 april, agendafoutje van de spreker)
Koningsdag (alle leerlingen vrij)
Meivakantie (alle leerlingen vrij)
Oud papier ophalen
Hemelvaart weekend (alle leerlingen vrij)

20.00 uur

Vanaf 09.00 uur

Werkdagen Erika in week 17:
Dinsdagmiddag
Donderdagochtend
Werkdagen Erika in week 19:
Maandag hele dag
Woensdagochtend
Werkdagen Erika in week 20:
Dinsdag hele dag
Donderdag 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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