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Onderwerpen:




Naschoolse sportactiviteit
Uitslag Eindtoets groep 8
Oproep foto-, film- en videomateriaal





Facebook pagina omtrent afscheidsfeest
Kraampje inrichten
Oud papier

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Het nieuwe rooster is bekend en hangt duidelijk zichtbaar op de voordeur. Pinkstermaandag is er
geen naschoolse sportactiviteit.
Uitslag Eindtoets groep 8
De uitslag van de IEP toets is bekend. Het gemiddelde van de leerlingen van groep 8 was 71 punten,
dit is onder het landelijk gemiddelde en ook onder de inspectienorm. Alle leerlingen en hun ouders
hebben de uitslag persoonlijk gekregen. De gesprekken hierover zullen door de leerkrachten met de
ouders gepland worden. Bijna alle leerlingen hadden naar verwachting gescoord, hier zijn we heel
trots op! De verwijzingen naar de diverse scholen hoeft nergens naar boven te worden bijgesteld.
Naar beneden bijstellen is geen optie, de leerlingen zijn aangenomen en uitgebreid besproken met de
vervolgschool.
Oproep foto-, film- en videomateriaal
De Afscheidscommissie is specifiek op zoek naar beelden uit het verleden:
 Fotomateriaal van 1960 - 1982
 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!
Facebook pagina omtrent afscheidsfeest
Er is een facebook pagina gestart waarop voor ex-leerlingen, ex-ouders en dorpsgenoten te volgen is
wat er gaat gebeuren bij het afscheidsfeest van ’t Jonkertje.
U kunt de pagina vinden als “OBS T Jonkertje”.
Hier zullen eens per week ook historische foto’s verschijnen!
Kraampje inrichten
Volgende week zullen we het kraampje weer inrichten met het thema zomer. Heeft u nog leuke
spullen hiervoor, wilt u ze dan meegeven aan uw kind?
Oud papier
U kunt het oud papier op zaterdag 9 juni weer langs de weg zetten. Het ophalen is geregeld door
EMM. U kunt uw oud papier ook elke vrijdag bij school inleveren, wij slaan het dan op tot de volgende
ophaaldag.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
Jonkerkalender mei en juni 2018
21 mei
6 juni
9 juni
13/14/15 juni

Pinkstermaandag, school gesloten
Voorstelling groep 7 / 8 (nog extra vervoer nodig)
Oud papier ophalen
Schoolreis naar Schiermonnikoog

OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@quadraten.nl

Tijd volgt
Vanaf 09.00 uur

22 juni

Voorstelling NNO De Lawei in Drachten (nog extra vervoer nodig)

11.00 uur

Werkdagen Erika in week 21:
Woensdagmiddag (vergaderingen elders)
Donderdag hele dag (vergaderingen elders)
Vrijdag hele dag
Werkdagen Erika in week 22:
Dinsdag of donderdag hele dag
Vrijdag hele dag
Werkdagen Erika in week 23:
Maandag 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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