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Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 8 mei is juf Monika er weer. De laatste tijd komen er wat weinig leerlingen bij dit extra
gymuurtje. Maandag gaan juf Monika en juf Erika overleggen wat we verder met deze
instuifmomenten willen gaan doen. Als er kinderen komen is het geen enkel probleem: dan blijft
het gewoon elke maandag doorgaan! Kom dus allemaal op maandag en bedenk alvast wat je
graag zou willen doen!
Juffennieuws
Juf Lidy is vanaf deze week weer een aantal dagen per week op school aanwezig. Hoe lang ze
het per dag volhoudt, hangt af van hoe het op dat moment gaat. Dat kan per dag verschillen.
Maar…we zijn blij dat je weer aanwezig bent, Lidy!
Voor juf Roxanne geldt dat het einde van haar verlof in zicht komt. Zij zal op donderdag 18 mei
haar werkzaamheden hervatten. Dat houdt in dat juf Henny donderdag 11 mei voor het laatst in
de groepen 2 en 3 invalt. Bedankt voor je inzet, Henny, het was erg prettig om met je samen te
werken!
Informatie schooljaar 2017 / 2018
Voor het komende schooljaar is het (voorlopige) plan bekend. Aangezien er minder leerlingen
zijn, gaan we de groepen anders verdelen. Wel vinden we het belangrijk dat iedere leerling
voldoende aandacht en instructie op zijn eigen niveau kan krijgen.
Het “plaatje” ziet er daarom als volgt uit (de verdeling van de dagen staat nog niet vast):
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Lidy (3,4,5), Jeanet
(6,7,8)
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Jeanet
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* groep 3 en 4 vrijdagmiddag vrij
* groep 5 vrijdagmiddag samengevoegd met groep 6, 7 en 8 (totaal 21 leerl.)
* Jeanet gym op vrijdag aan groep 5 t/m 8
* Lidy op dinsdag gym aan groep 3, 4 5
* Jeanet op dinsdag bij IB bijeenkomsten ook gym aan groep 3, 4 en 5.
* Erika vaste directiedagen op maandag en vrijdag, plus nog een dagdeel per week
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Bovenstaand plan is besproken met de MR, zowel personeel als ouders konden zich hierin
vinden. Elke ochtend wordt de grootste groep uit elkaar gehaald. Dit heeft als groot voordeel dat
er veel aandacht is op de instructiemomenten. Als nadeel zou je kunnen noemen dat de
leerlingen van groep 7 te maken krijgen met drie leerkrachten. Wij vonden het voordeel van de
kleinere groep en de grotere aandacht hier wel tegenop wegen.
Doordat we helaas wel terug moeten in de formatie, is er geen plaats meer voor meester Anjo.
En hoe verder richting augustus 2018?
Van de Klankbordgroep kregen we het signaal dat ouders zich af beginnen te vragen hoe het
verder gaat na augustus 2018, en dan vooral hoe het traject er uit ziet rondom de plaatsing van
leerlingen op een andere basisschool.
Wat is er tot nu toe gedaan?
Al vanaf januari zijn Lidy en Erika regelmatig samen bezig om alle leerlingen samen te brengen in
één overzicht waarin de volgende dingen zijn opgenomen
 de onderwijsbehoeften van alle leerlingen (wat heeft hij nodig om tot leren te komen)
 onderzoeken en onderzoeksverslagen (wat moet vernieuwd, wat moet gestart, wat is nog
up to date)
 scholen van herkomst van de leerlingen
 op welke niveau leert de leerling (per vakgebied)
Met deze lijst wordt gekeken naar de acties die moeten worden ondernomen. Door het uitvallen
van juf Lidy is hier enige vertraging in gekomen, maar van stilstand was geen sprake.
Per leerling verschilt het nogal wat er moet gebeuren, maar de ouders worden natuurlijk vanaf het
begin geïnformeerd als we met acties starten. Heeft u vragen, kom binnen en stel ze aan ons!
In de Klankbordgroep kwam ook naar voren dat het overstappen naar een andere school niet “zo
maar” gaat. Het is al jaren zo dat bij een overstap de directeuren, de Intern begeleiders en de
leerkrachten van beide scholen met elkaar overleggen bij een aanmelding van een leerling.
Bij de start van het verhaal over de sluiting van onze school is er in een brief van Gerrit Rotman
aan alle schooldirecteuren genoemd dat het Onderwijs Interventie Team (OIT) van Westerwijs op
de hoogte moest worden gesteld als andere scholen een aanmelding kregen van leerlingen van ’t
Jonkertje, om alle aanmeldingen op deze manier goed te kunnen inventariseren. “Het OIT is
beschikbaar om het team van ’t Jonkertje te ondersteunen” werd ook in deze brief gezegd.
Het is dus mogelijk dat wij het OIT vragen om hulp, maar natuurlijk kan ook de ontvangende
school het OIT vragen om hulp bij een aanmelding. Mochten wij de hulp van het OIT inroepen
dan hoort u dat van ons. Doet de ontvangende school dat, dan zou u dat van die school moeten
horen.
Inloopmoment portfolio
Voor dinsdag 9 mei staat onze eerste PIO, portfolio inloop ochtend gepland(zie kalender voor
tijden). Tijdens dit moment zal de leerkracht kort wat uitleggen over het werken met een portfolio,
daarna kunt u met uw kind(eren) hun portfolio bespreken. Daarna sluiten we dit moment af met
een kopje thee / koffie / pakje drinken. Om uiterlijk 09.00 uur starten dan de reguliere lessen. We
zouden het heel leuk vinden als er voor ieder kind iemand komt kijken!
Kraampje
In mei leggen alle vogels een ei….. Weer een heel leuk ingericht kraampje siert het middendeel!
Bedankt creatievelingen!
Oud papier
Op zaterdag 13 mei wordt het oud papier weer opgehaald. De chauffeur is Rolf Turksema, de
lopers zijn Dennis Benedictus en Gerard Luders.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
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Jonkerkalender mei, juni en juli 2017

5 mei
9 mei
12 mei
13 mei
17 mei
22 mei
29 mei
29 mei
8 juni
9 juni
12 juni
13 juni
19 juni
22 juni
4 juli

Nationale bevrijdingsdag, alle leerlingen en leerkrachten vrij
Inloop moment alle ouders, portfoliogesprekken met leerlingen
Streetwise (informatie volgt, vervoer is geregeld)
Oud papier (Rolf Turksema, Gerard Luders en Dennis Benedictus)
Voetbaltoernooi in Niebert (leerlingen worden in Niebert verwacht)
Kinderraad Marum (vervoer nodig of fietsbegeleiding nodig)
Klankbordgroep
MR vergadering
Noord Nederlands Orkest Drachten, groepen 6 en 7(vervoer nodig)
Muziekvoorstelling Alice in Wonderland Leek (vervoer nodig)
Studiemiddag leerkrachten, alle leerlingen vrij
Schoolfotograaf
Erfgoed-les groep 2 en 3 (Nienoord, vervoer niet nodig)
Schoolreisje groep 5, 6 en 7 (informatie volgt)
Schoolreisje groep 2, 3 en 4 (informatie volgt)

08.30-09.00 uur
10.15 – 11.45 uur
Vanaf 09.00 uur
‘s middags
19.00 uur
19.30-20.15 uur
20.15-21.30 uur
11.00 – 11.45 uur
??
12.00-17.00 uur
12.30-14.30 uur
Hele dag
Hele dag

Werkdagen Erika in week 19:
Maandag hele dag
Dinsdagochtend
Donderdag hele dag
Vrijdag hele dag
Voor spoedgevallen en afspraken is het meestal goed mogelijk om buiten de genoemde
dagen Erika te bereiken of een afspraak te plannen.
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