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Geen sport instuif

Lokaal heerlijk schoon

Groep 1, 2 en 3 lammetjes kijken

Scholenwissel leerling






Extra verkeerstoets groep 7 en 8
Handige hulp gevraagd
Hulpouders oud papier lopen
Kraampje

Beste ouder(s), verzorger(s),
Geen sport instuif
Op maandag 11 april is er geen naschoolse sport instuif! Jammer, maar juf Monika kan deze keer niet
komen! Volgende week is ze weer aanwezig.
Lokaal heerlijk schoon
Met drie enthousiaste hulpouders (en even enthousiaste kinderen) is het lokaal van juf Susanne en juf
Roxanne weer helemaal fris! Dank voor de inzet, aan de muziek te horen was het een gezellige
middag!
Groep 1, 2 en 3 lammetjes kijken
Op dinsdag 12 april gaan de leerlingen van groep 1, 2 en 3 lammetjes kijken. Dit gebeurt onder
schooltijd, het vervoer is al geregeld. Wilt u de kinderen s.v.p. kleren en schoeisel aan doen waarvan
het niet erg is als het vies wordt?
Scholenwissel leerling
In heel goed overleg tussen ouders en school heeft de familie de Vries besloten dat Christa na de
meivakantie naar De Springplank in Marum gaat. De voornaamste reden hiervoor is dat de
mogelijkheid bestaat dat ze volgend jaar de enige leerlinge in groep 8 zal zijn omdat de andere
leerlinge in groep 7, Charlotte Weites, mogelijk al vanuit groep 7 naar het vervolg onderwijs kan
doorstromen.
We wensen Christa heel veel succes en plezier op De Springplank! We zullen je missen, meisje!
Extra verkeerstoets groep 7 en 8
Eens per twee jaar doen alle leerlingen van groep 7 en 8 mee aan het theoretisch en het praktisch
verkeersexamen. Aangezien dit vorig jaar heeft plaatsgevonden en iedereen destijds ook geslaagd
was, was dit voor dit jaar niet aan de orde. Een paar leerlingen van groep 8 gaf aan “er niets meer van
te weten”! Dit was voor ons een goede reden om extra te oefenen, ze moeten volgend jaar wel zelf op
pad naar het vervolgonderwijs! Alle leerlingen van groep 7 en 8 hebben na het extra oefenen de toets
ook gemaakt en ze scoorden allemaal erg goed.
Onderwijs op maat met een goed resultaat!
Handige hulp gevraagd
Sinds kort is er een eenwieler op school om tijdens de pauze mee te spelen. Jammer genoeg heeft hij
nu een lekke band….. Wie wil en kan ons helpen zodat hij weer geplakt wordt?
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
9 april
11 april
13 april

Oud papier ophalen (Rolf Turksema, André Kajuiter, Dennis Benedictus
Kraampje inrichten (Monika en Tineke)
Voorleeskampioenschappen in Veendam (combinatiegroep 6, 7 en 8)
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‘s middags

14 april
18 april
19 / 20 / 21 april
22 april

Afsluiting project Scoor een boek in Grootegast (combinatie 4, 5, 6)
Naschoolse sport instuif (Speeltuin)
Eind Cito groep 8
Koningsspelen

14.30 -15.30 uur

Werkdagen Erika in week 15:
Maandag hele dag afwezig (audit op een andere school)
Dinsdag hele dag
Donderdag ochtend (thuis werken)
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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