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Onderwerpen:

Naschoolse sportactiviteit

Plein weer een stukje verder

Jonkersvaart vrij van zwerfvuil





Schoonmaakmiddag / -avond
Hulpouders oud papier lopen
Kraampje

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Op maandag 4 april is er een naschoolse sportactiviteit met als onderwerp Circus! Dit zullen veel
kinderen vast heel leuk gaan vinden!
Plein weer een stukje verder
In het proces van het verbeteren van het schoolplein zijn we weer een stapje verder: tussen het
opberghokje en het fietspad is een stuk modder veranderd in een keurig stukje stoeptegels. Als vrolijke
noot staan er nu pollen narcissen te bloeien. Dank aan de harde werkers van NL Doet en aan de
vaders die dit nog hebben afgemaakt de afgelopen week!
Jonkersvaart vrij van zwerfvuil
In samenwerking met IVN en EMM hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 hun steentje bijgedragen
aan het netjes houden van het milieu. In drie groepen hebben ze het zwerfvuil verzameld dat je toch
hier en daar tegenkomt. Deze jaarlijks terugkerende zwerfvuilactie wordt in alle vier de gemeenten in
het Westerkwartier gehouden. Deze mooie omgeving kunnen we op deze manier samen mooie
houden! Als beloning was er voor de leerlingen een gezonde traktatie die door EMM was verzorgd.
Hulpouders weer heel erg bedankt voor de inzet! Maandag zullen de foto’s op de website worden
geplaatst.
Schoonmaakmiddag / -avond
Op initiatief van de leerkrachten van groep 1, 2 en 3 is er een schoonmaakmoment in het leven
geroepen. In een kleuterklas is het voor een schoonmaakster ondoenlijk om in de beschikbare tijd alle
hoeken en gaatjes goed schoon te maken. Ook de kasten van de plaats halen is te bewerkelijk en dan
hebben we het nog niet eens over het schoonmaken van de ontwikkelingsmaterialen! Daarom gaan we
met ingang van volgend schooljaar twee vaste schoonmaakmomenten instellen. Voor deze momenten
plannen we de hulp van alle ouders in die groepen in. De ene keer is het een middag en de andere
keer een avond, zodat ouders onderling kunnen ruilen als het bijvoorbeeld i.v.m. werk niet uitkomt om
op een middag te helpen.
Dit jaar is het schoonmaken nog op geheel vrijwillige basis. De lenteschoonmaak is gepland op
vrijdagmiddag 8 april. Tot nu toe zijn er twee aanmeldingen. Voor de eindschoonmaakavond in juli
hopen we op wat meer menskracht.
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 april 2016
8 april
9 april
11 april
11 april
13 april
14 april

Schoonmaakmiddag groep 1, 2 en 3
Oud papier ophalen (Rolf Turksema, André Kajuiter, Dennis Benedictus
Kraampje inrichten (Monika en Tineke)
Geen naschoolse sportactiviteit (juf Monika afwezig)
Voorleeskampioenschappen in Veendam (combinatiegroep 6, 7 en 8)
Afsluiting project Scoor een boek in Grootegast (combinatie 4, 5, 6)
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12.00 – 14.30 uur

‘s middags

19 / 20 / 21 april
22 april

Eind Cito groep 8
Koningsspelen

Werkdagen Erika in week 14:
Maandag hele dag
Dinsdagmiddag (bovenschoolse werkgroepen)
Woensdagmiddag (bovenschoolse voorlichting ICT)
Donderdagochtend (directie overleg)
Vrijdagochtend

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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