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Groep 1, 2 en 3 lammetjes kijken

Schoolreisjes naderen
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Koningsspelen
Hulpouders oud papier lopen
Kraampje

Beste ouder(s), verzorger(s),
Sport instuif
Op maandag 18 april is er weer een naschoolse sport instuif! Juf Monika maakt er deze keer een
speeltuin van waar iedereen leuk in kan spelen!
Groep 1, 2 en 3 lammetjes kijken
Door ziekte en gebrek aan lammetjes is het bezoek een week uitgesteld: op dinsdag 19 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?
Schoolreisjes naderen
De schoolreisjes naderen al weer met rasse schreden! Dat betekent dat straks ook de rekeningen weer
moeten worden betaald: boot, bus, fietsenhuur, overnachtingen, eten en drinken, enz. enz. enz.! Van
de OV kreeg ik de vraag of ik (nogmaals….) in de nieuwsbrief de oproep wil plaatsen om toch vooral zo
snel mogelijk de ouderbijdrage over te maken naar de OV. Lukt het niet om het hele bedrag in één keer
over te maken, neem dan even contact op met de penningmeester van de OV (Willy Stuut) om een
afspraak te maken over betaling in termijnen!
Koningsspelen en koningslunch
Op vrijdag 22 april gaan we weer meedoen aan de Koningsspelen. Dit doen we weer op dezelfde leuke
manier als vorig jaar: samen lekker sportief bezig zijn en samen gezond lunchen.
Voor groep 1 t/m 4 ziet het programma er als volgt uit:

Met de schoolbus en met auto’s naar Nuis om mee te doen aan de door de korfbalclub Wees
Kwiek georganiseerde spelletjesmorgen

Met de schoolbus en met auto’s naar school, hier samen lunchen

Om ongeveer 12.15 uur zijn deze leerlingen vrij
Voor groep 5 t/m 8 ziet het programma er zo uit:

Op de fiets naar Marum om mee te doen aan de door juf Monika georganiseerde
Koningsspelen dag (allemaal fiets meenemen of lenen)

Lunchen in de kantine van de korfbalclub in Marum

Het programma duurt tot 14.30, de leerlingen fietsen dan weer naar school

Voor deze dag geldt dat alle leerlingen in sportkleding op school worden verwacht. Groep 5 t/m 8
moeten ook zwemkleding en een handdoek meenemen.
Om de lunch voor alle kinderen voor te bereiden (broodjes smeren en voor groep 5 t/m 8 in zakjes
doen) zijn we nog op zoek naar een paar “smeerders”. Omdat de gesmeerde broodjes nog naar Marum
moeten worden gebracht graag bijtijds komen smeren. Hiervoor graag even aanmelden bij Erika.
Hulpouders oud papier lopen
Voor zaterdag 9 april is de chauffeur Femko Ottema, lopers zijn Geert Weites en Fokko Smeding.
Kraampje inrichten
Op maandag 9 mei zijn Nienke en Kike aan de beurt om het kraampje in te richten.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
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Jonkerkalender april 2016
18 april
19 april
19 / 20 / 21 april
22 april
22 april
9 mei
14 mei

Naschoolse sport instuif (Speeltuin)
Groep 1, 2 en 3 gaan op bezoek bij de lammetjes
Eind Cito groep 8
Koningsspelen groep 1 t/m 4 in Nuis
Koningsspelen groep 5 t/m 8 in Marum
Kraampje inrichten (Nienke en Kike)
Oud papier ophalen (Femko Ottema, Geert Weites en Fokko Smeding

14.30 -15.30 uur

12.15 uur vrij
15.00 uur terug

Werkdagen Erika in week 16:
Maandag hele dag
Dinsdag hele dag
Vrijdag ochtend
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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