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Naschoolse sportactiviteit
Schoolreis op 13, 14 en 15 juni
Afscheidsfeest in juli





Vakantiedag Quadraten
Kraampje inrichten
Oud papier

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Maandag is er geen naschoolse sportactiviteit. Voor de laatste paar keer heeft juf Monica geen
planning gemaakt, ze laat het afhangen van het weer en van de wensen van de leerlingen!
Schoolreis op 13, 14 en 15 juni
Woensdag 13 juni vertrekken we richting Schiermonnikoog. De schoolreisbrief heeft iedereen
ontvangen. Ook het vervoer is nu helemaal rond.
Afscheidsfeest in juli
De laatste week die we samen op ’t Jonkertje zullen doorbrengen staat eigenlijk helemaal in het teken
van het afscheidsfeest. Dinsdag 17 juli gaan de leerlingen eten en slapen op school! Woensdag na
het ontbijt nog een leuke verrassing, daarna vanaf 18.00 uur het afscheidsfeest. Dit zal bestaan uit
een circusvoorstelling, een optreden van alle leerlingen, een (kort) officieel gedeelte en een BBQ met
muzikale omlijsting. Daarna sluiten we de avond spetterend af!
Op donderdagochtend nemen we op traditionele wijze afscheid van groep 8 en de schoolverlaters van
groep 7. Na al die feestelijkheden zijn de leerlingen vrij, de leerkrachten zullen de laatste dagen
gebruiken voor het opruimen van de school en het afronden van de lesgevende taken die ze hier
hebben gehad.
Vakantiedag Quadraten
Op maandag 25 juni zijn alle leerlingen en leerkrachten van Quadraten vrij. Dit is al aan het begin van
het jaar vastgesteld, ik had het alleen nog niet eerder op de kalender vermeld. Op dinsdagmiddag 26
juni hebben de leerkrachten van ’t Jonkertje een studiemiddag gepland. De leerlingen zijn die middag
ook vrij.
Kraampje inrichten
Volgende week zullen we het kraampje écht weer inrichten met het thema zomer. Heeft u nog leuke
spullen die passen bij dit thema, 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 juni en juli 2018
6 juni
9 juni
13/14/15 juni
18 juni

Voorstelling groep 7 / 8 (nog extra vervoer nodig)
Oud papier ophalen
Schoolreis naar Schiermonnikoog
Naschoolse sportinstuif

OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@quadraten.nl

11.00 uur Leek
Vanaf 09.00 uur
07.30 uur
14.30-15.30 uur

22 juni
25 juni
26 juni
5 juli
6 juli
11 juli
17 juli
18 juli
18 juli
19 juli
20 juli

Voorstelling NNO De Lawei in Drachten (vervoer is geregeld)
Vakantiedag voor alle leerlingen en leerkracten van Quadraten
Studiemiddag leerkrachten ’t Jonkertje, leerlingen om 12.00 uur vrij
Schoolfotograaf
Rapporten mee naar huis
10 minutengesprekken en portfoliogesprekken
Eten en slapen in “Hotel ’t Jonkertje”
Hele dag oefenen voor de voorstelling van 18.00 uur
Afscheidsfeest met BBQ
Uitzwaaien schoolverlaters (’s middags alle leerlingen vrij)
Margedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij

11.00 uur
12.30 – 17.00 uur
Vanaf 12.30 uur
Vanaf 12.30 uur
Vanaf 17.00 uur
18.00 – 23.00 uur
11.00 – 12.00 uur

Werkdagen Erika in week 23:
Maandag hele dag
Vrijdag hele dag
Werkdagen Erika in week 24:
Woensdag hele dag
Donderdag hele dag
Vrijdag hele dag
Werkdagen Erika in week 25:
Maandag hele dag
Dinsdag hele dag
Vrijdag hele dag (is nog niet zeker)

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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