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Communicatiefout
Hulpouders oud papier lopen
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Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Op maandag 28 maart is er geen naschoolse sportactiviteit: het is dan Tweede Paasdag en iedereen is
dan vrij!
Leesbevordering
Dit jaar staat de school ook weer bol van de activiteiten die te maken hebben met leesbevordering:
Kinderboekenweek, Voorleesdagen, schoolkampioenschappen Voorlezen, Voorleeskampioenschappen
landelijk, Scoor een boek, Vertellers op school, maatjes lezen, bibliotheekbezoek: het is bijna te veel
om op te noemen!
Over een paar activiteiten even wat meer informatie.

De leerlingen van groep 1, 2 en 3 zijn naar de Bibliotheek in Marum geweest. Daar werd een
heel leuk boek voorgelezen. Ook deden ze nog allerlei leuke spelletjes en mochten ze lezen in
de bibliotheek. Het vervoer was weer prima geregeld, dank aan de ouders die voor ons
klaarstonden!

Scoor een boek is een project dat door de Bibliotheek wordt aangeboden. Het is bedoeld om
de leerlingen zo veel mogelijk te stimuleren om te lezen. Aan dit project neemt de
combinatiegroep 4, 5 en 6 van juf Lidy deel. Deze leerlingen sluiten het project af op
donderdagmiddag 14 april met een sportieve activiteit in Grootegast. Hiervoor is het nodig dat
ze op die dag sportkleding en sportschoenen voor buiten meenemen (activiteit is op het veld).

Op donderdag 24 maart zijn er ’s middags vertellers op school geweest. Zij hebben - in het
kader van erfgoed - in het Westerkwartiers verhalen aan de leerlingen verteld.

Op 13 april gaat Bonne Smeding in Veendam meedoen met de provinciale
voorleeskampioenschappen. Hier zullen 8 kinderen strijden om de eer om hun provincie bij de
landelijke kampioenschappen te mogen vertegenwoordigen. De combinatiegroep 6, 7 en 8
waar Bonne in zit mag mee om hem aan te moedigen! Zij krijgen hier nog nadere informatie
over.
MR en KBG vergadering
De vergaderingen die voor 21 maart gepland stonden waren facultatief, dat wil zeggen dat ze alleen
doorgaan bij voldoende vergaderpunten. Aangezien er geen punten waren die nu beslist besproken
dienden te worden, hebben we deze vergaderingen afgeblazen.
Mocht het nodig zijn om nog een vergadering in te lassen als er de komende maand wel punten blijken
te zijn, dan wordt dit op de nieuwsbrief vermeld.
Communicatiefout
Hierbij wil ik mijn excuses aanbieden voor de communicatiefout die ik heb gemaakt naar aanleiding van
de extra nieuwsbrief die aan u is gestuurd over het overlijden van de partner van juf Ankie. In de extra
brief stond dat er meer informatie zou komen zodra er iets nader bekend was. Helaas heb ik verzuimd
om de informatie die op de rouwkaart stond met iedereen te delen.
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.
We wensen iedereen een gezellig Paasweekend!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
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Jonkerkalender maart en april 2016
25 t/m 28 maart
28 maart
9 april
11 april
13 april
14 april

Paasweekeinde
Geen naschoolse activiteiten (Tweede paasdag, leerlingen vrij)
Oud papier ophalen (Rolf Turksema, André Kajuiter, Dennis Benedictus
Kraampje inrichten (Monika en Tineke)
Voorleeskampioenschappen in Veendam (combinatiegroep 6, 7 en 8)
Afsluiting project Scoor een boek in Grootegast (combinatie 4, 5, 6)

‘s middags

Werkdagen Erika in week 13:
Dinsdag hele dag (provinciale audit)
Woensdag middag
Donderdag (bovenschoolse werkgroepen)
Vrijdagochtend

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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