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Meesters en juffen nieuws
Voorlichting ouders
Hulpouders oud papier lopen
Kraampje

Beste ouder(s), verzorger(s),
Sport instuif
Op maandag 16 mei is er geen naschoolse sportinstuif in verband met Pinksteren.
Schoolreisjes
De schoolreisjes staan op de planning in de tweede week van juni:
 Groep 1 t/m 5
dinsdag 7 juni
Lauwersoog
 Groep 6 t/m 8
8, 9 en 10 juni
Schiermonnikoog
De leerlingen krijgen zelf informatie op papier met de details over hun schoolreis. Deze
informatie krijgen de ouders natuurlijk digitaal.
Project “Heelal”
Op maandag 9 mei was de start van het project “Heelal”. Deze opening bestond uit de
lancering van een raket. Het was leuk om te zien welke vragen alleen deze simpele opening
al opriep! Op woensdag 11 mei was het mobiel planetarium op school. Alle leerlingen en ook
de ouders die kwamen kijken waren enthousiast over het getoonde.
Juf Susanne en juf Roxanne zijn nog steeds op zoek naar grote kartonnen dozen ( formaat
wasmachine…) en doorzichtige wasmiddelbollen!
Het project wordt afgesloten met een open huis op donderdag 26 mei. Hier worden
presentaties door de groepen gegeven, voor iedereen die het leuk vindt om te zien waar we
mee bezig zijn geweest. Natuurlijk zal er ook een hapje en een drankje zijn om er een
gezellig samenzijn van te maken.
Meedraaien nieuwe leerling
De kans is groot dat er volgende week weer een mogelijke nieuwe leerling mee zal draaien.
Ook daarover volgen meer inlichtingen als bekend is of er voor gekozen wordt om hem een
plekje op onze school te geven.
Meesters en juffen nieuws
Al een poosje heeft u geen nieuws van ons gekregen over juf Ankie. Achter de schermen is
er natuurlijk wel contact geweest, deze gesprekken hebben tot gevolg dat juf Ankie vandaag
de hele ochtend op school is geweest. Voorlopig zullen haar werkzaamheden buiten de
klassensituatie ingevuld worden. Ze gaat de uren en de activiteiten langzaamaan opbouwen
zodat ze na de zomervakantie weer volledig aan de slag kan gaan. Fijn om je weer op school
te zien rondlopen, Ankie!
De afgelopen periode heeft juf Miranda van der Spoel ingevallen in groep 4, 5 en 6. Met
ingang van vandaag heeft Miranda een andere baan gevonden. We vinden het heel fijn voor
haar, maar vinden het jammer dat ze daarom niet meer op ’t Jonkertje kan werken! Miranda,
bedankt voor je inzet en veel succes in je nieuwe baan!
Erika is hard op zoek naar een invaller die de klus tot de zomervakantie op een goede
manier kan klaren, zodra daar iets over bekend is hoort u dit ook.
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Voorlichting ouders
Deze voorlichtingsavond zal eind mei plaatsvinden. Een datum is nog niet geprikt. Wel even
voor de duidelijkheid: dit wordt geen aankondiging van het sluiten van de school,
integendeel, we willen laten weten wat er voor de komende jaren staat te gebeuren!
Hulpouders oud papier lopen
Voor zaterdag 14 mei is de chauffeur Femko Ottema, lopers zijn ?? en Fokko Smeding.
Kraampje inrichten
Het kraampje is mooi passend bij het project “Heelal” ingericht. Loop vooral de school even
binnen om dit te bewonderen!
Wij wensen iedereen een fijn Pinksterweekend!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender mei en juni 2016
14 mei
16 mei
26 mei
?? mei
23 mei
30 mei
6 juni
6 juni
6 juni
7 juni
8, 9 en 10 juni

Oud papier ophalen (Femko Ottema, ?? en Fokko Smeding
Geen sport instuif, Pinkstermaandag
Afsluiting project “Heelal”
Voorlichtingsavond alle ouders
Sportinstuif
Sportinstuif
Sportinstuif
Klankbordgroep
MR vergadering
Schoolreisje groep 1 t/m 5 naar Lauwersoog
Schoolreis groep 6 t/m 8 naar Schiermonnikoog

17.00 – 19.30 uur
20.00 – 21.00 uur
14.30 – 15.30 uur
14.30 – 15.30 uur
14.30 – 15.30 uur
19.30 – 20.15 uur
20.15 – 21.30 uur
??
??

Werkdagen Erika in week 20:
Dinsdagochtend werkgroep Westerwijs
Woensdagochtend (deel)
Vrijdag hele dag
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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