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Onderwerpen:
Juffennieuws
Kinderraad

vrijdag 19 mei 2017

Kraampje
Oud papier

Beste ouder(s), verzorger(s),

Juffennieuws
Het juffennieuws van deze week schrijf ik met een heel dubbel gevoel: blij en verdrietig.
Juf Roxanne keerde deze week donderdag weer terug op school na haar zwangerschapsverlof.
Aan het begin van deze week werd haar echter in een gesprek met de beleidsmedewerkers van
Onderwijs en Personeel een mooi voorstel gedaan: zij kan gaan werken als Intern Begeleider op
twee scholen van Westerwijs en ook een dag invullen met het werken als orthopedagoog voor de
Stichting Westerwijs. Hoewel Roxanne eigenlijk het liefst het laatste jaar op ’t Jonkertje af had
willen maken heeft ze deze kans met beide handen gegrepenWe willen haar heel hartelijk
feliciteren met deze stap in haar carrière! . De ouders van kinderen in groep 2 en 3 zijn
persoonlijk door juf Roxanne op de hoogte gebracht van haar onverwachte vertrek. Om nog op
een goede manier afscheid van de leerlingen, hun ouders en het team te kunnen nemen is er
afgesproken dat ze tot de zomervakantie nog één dag in de week op school komt. Volgende
week hoort u wie er als nieuwe duo met juf Susanne de zorg voor groep 2 en 3 krijgt.
Kinderraad Marum
Maandagavond is het dan zover: het voorstel van groep 7 om €1000,- goed te besteden zal in de
Kinderraad worden gepresenteerd door een paar leerlingen. De brief waarin het voorstel wordt
aangeboden aan de gemeente kunt u vinden in een bijlage van deze nieuwsbrief.
Kraampje
In mei leggen alle vogels een ei….. Weer een heel leuk ingericht kraampje siert het middendeel!
Bedankt, creatievelingen!
Oud papier
Op zaterdag 10 juni wordt het oud papier weer opgehaald.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje.
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Jonkerkalender mei, juni en juli 2017
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

Kinderraad Marum
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)

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 21:
Maandag hele dag
Dinsdagmiddag
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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