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Kraampje
Oud papier

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Omdat er maar weinig kinderen meedoen, gaat juf Monika de naschoolse sportinstuif niet meer
elke week organiseren. Ze gaat dit nu eens per drie weken doen, waarbij we de leerlingen weer
meer willen betrekken bij het kiezen van de activiteiten.
Inloopmoment portfolio
Dinsdag 9 mei was onze eerste PIO, portfolio inloop ochtend. Het was een leuke, informele
manier om over het werk van de kinderen in gesprek te gaan. Mocht u niet in de gelegenheid zijn
geweest om op die ochtend te komen, loop dan vooral op een moment dat het u wel past even de
school binnen om het portfolio van uw kind (eren) te bekijken. We kregen positieve reacties van
ouders en zullen het zeker vaker organiseren.
Berichtjes via de app
Sinds halverwege dit schooljaar hebben de leerkrachten een groepsapp aangemaakt om kleine
berichten en herinneringen te versturen. Dit bevalt ons goed, het is een snel middel om even
contact met alle ouders te leggen. Ook is onze ervaring dat appjes snel worden gelezen inn
vergelijking met de nieuwsbrief en e-mails. Wel willen we de afspraken nog een keertje
meesturen als bijlage.
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
13 mei
17 mei
22 mei
25 en 26 mei
29 mei
29 mei
5 juni
8 juni
9 juni
10 juni
12 juni
13 juni
19 juni
22 juni
4 juli

Oud papier (Rolf Turksema, Gerard Luders en Dennis Benedictus)
Voetbaltoernooi in Niebert (info volgt, leerlingen zelf naar Niebert komen)
Kinderraad Marum (vervoer nodig of fietsbegeleiding nodig)
Hemelvaart, vrijdag ook vrij
Klankbordgroep
MR vergadering
Tweede Pinksterdag, vrij
Noord Nederlands Orkest Drachten, groepen 6 en 7(vervoer nodig)
Muziekvoorstelling Alice in Wonderland Leek (vervoer nodig)
Oud papier (RienStuut, Albert de Vries en ?)
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)

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

Werkdagen Erika in week 20:
Maandag hele dag afspraak elders
Dinsdag hele dag
Donderdagochtend directievergadering
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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