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Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Volgende week is er geen naschoolse sportinstuif.
Infoboekje in week 38
Het infoboekje gaat als bijlage met deze nieuwsbrief mee. Ook kunt u het vinden op de website,
dan alleen zonder de adresgegevens van leerlingen, ouders en leerkrachten.
WeCycle actie
Er staat een grote doos onder de trap in het middendeel. Alle kleine, kapotte elektrische
apparaten waar een snoer aan zit kunt u in de doos deponeren. Als hij vol is, zullen we de
tweede doos op dezelfde plaats zetten! Buren en familie mogen natuurlijk ook hun oude spullen
bij ons inleveren!
Kinderboekenweek
Omdat we graag willen laten merken hoe leuk lezen is, doen we ook dit jaar weer mee aan de
Kinderboekenweek. De start hiervan is op woensdag 4 oktober, direct na de start van
Dierendag gaan we naar binnen om met het thema “Griezelen” te beginnen. Ouders en
belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom!
We zijn voor dit thema op zoek naar “griezelspullen”. Heeft u nog iets liggen, mogen we dat dan
gebruiken? Het kan nu wel vast naar school, dan weten we wat er is! Voor de afsluiting op
donderdag 12 oktober willen we iedereen ook uitnodigen om van 14.30 tot 15.30 heerlijk te
gaan griezelen op school! De kinderen mogen dan verkleed zijn en gaan u allemaal de stuipen
op het lijf jagen!!
Week van de pauzehap / Ik eet het beter
In week 39 besteden we extra aandacht aan een gezonde pauzehap. Ook worden er lessen “Ik
eet het beter” gedaan om de leerlingen bewust te maken van wat er in bepaalde voeding zit.
Staken op 5 oktober
De school zal op 5 oktober gesloten zijn. Alle leerkrachten hebben er voor gekozen om deel te
nemen aan de staking. We hopen dat het voor u geen problemen oplevert wat opvang betreft!
Laatste jaar “Jonkertje”
We weten allemaal natuurlijk dat dit het laatste jaar is dat er in Jonkersvaart lesgegeven wordt
op ’t Jonkertje. Om dit jaar goed af te sluiten, lijkt het ons een goed idee om een groep samen
te stellen die zich hiermee bezig gaat houden. Iedereen die dit leuk vindt, kan zich hiervoor
opgeven, maakt niet uit of je al in een andere groep zit! We kunnen alle afsluitende activiteiten
niet alleen door de Oudervereniging op laten knappen, het is leuk om hier samen de schouders
onder te zetten! Opgeven kan via een mailtje, de telefoon of even op school doorgeven aan
een leerkracht.
Ik ga ook vragen of er mensen uit het dorp of van EMM mee willen doen in deze afscheids /
feest commissie, het moet voor iedereen een goed afscheid van de school worden!
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Overplaatsing leerlingen 2018
Aan het einde van dit schooljaar gaan alle leerlingen naar een andere school: groep 8 vliegt uit
naar het Voortgezet Onderwijs en voor de leerlingen in groep 3 t/m 7 zal een goed plekje op
een andere school gezocht worden. Hier is eigenlijk al mee begonnen in januari 2017: er is een
inventarisatie gemaakt van belemmerende en stimulerende factoren van iedere leerling, wat
hebben ze allemaal nodig om te leren. Bij de start van dit schooljaar is er overleg geweest met
een aantal mensen op het stafbureau van Westerwijs. Tijdens dat overleg is afgesproken dat juf
Roxanne als orthopedagoog nauw bij het hele proces betrokken zal worden, zij kent de school,
de leerlingen en de ouders goed en zal ons goed kunnen helpen. Ondertussen zijn er al
gesprekken geweest en zijn de eerste acties ingezet. Het is voor ons een uitdaging om ieder
kind op een plek te krijgen waar ouders en kinderen zich thuis zullen gaan voelen.
Rots & Water school
Juf Amy en juf Nanda hebben afgelopen week het certificaat Rots & Water gehaald, na een
intensieve, driedaagse training. Gefeliciteerd, dames, met het behaalde resultaat!
Voor school betekent het dat we nu weer officieel een Rots & Water school zijn!
Oud papier
Voor 14 oktober staan de volgende namen op papier: EllertJan Pijpker / Dennis Benedictus /
André Kajuiter / Dennis Melessen.

Kraampje inrichten
Helaas heb ik nog geen reacties gehad van mensen die willen helpen om het kraampje leuk in
te richten. WIE WIL HELPEN?????
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender september en oktober 2017

4 oktober
4 oktober
4 oktober
5 oktober
12 oktober
14 oktober
21 oktober

Dierendag (gewijzigde tijden)
Start Kinderboekenweek (gewijzigde tijden)
Survivaltocht Boerakker
Landelijke staking leerkrachten
Afsluiting Kinderboekenweek
Oud papier (EllertJan Pijpker/Dennis Benedictus/André Kajuiter/Dennis Melessen)
Start herfstvakantie

08.30 – 08.45 uur
08.45 – 09.00 uur
10.00 – 12.15 uur
Hele dag
14.30-15.30 uur
Vanaf 09.00 uur

Werkdagen Erika in week 39:
Maandag hele dag
Donderdagochtend
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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