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Leuk nieuws
Schoolreisjes
Kraampje
Oud papier

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Van juf Monika is er nog geen bericht over de nieuwe planning. Maandag is het tweede
Pinksterdag en is er uiteraard geen sportinstuif.
Kinderraad Marum
Wat was het leuk, maar ook best nog wel spannend…. Doordat twee voorstellen hetzelfde aantal
stemmen kregen van de raadsleden, moest er in een tweede ronde weer gestemd worden,
waarbij je ook op je eigen voorstel mocht stemmen (dit mocht in de eerste ronde niet). Helaas
kregen we toen niet genoeg stemmen om te winnen, maar we zijn toch supertrots op de
leerlingen die dit zo keurig deden in die grote zaal met allemaal mensen erbij!
Cultureel weekje
Volgende week gaan groep 4, 5 en 6 naar de voorstelling in Leek. Groep 6 en 7 gaan naar De
Lawei in Drachten.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 13 juni komt de schoolfotograaf. Hij gaat van 12.30 tot 14.30 uur de kinderen
allemaal individueel en per groep op de foto zetten. Broertjes en zusjes komen ook samen op de
foto. Mochten er nog grote broers / zussen met de schoolgaande kinderen op de foto willen, dan
kan dat ook, zij moeten dan om ongeveer 14.15 uur op school komen.
Leuk nieuws
Afgelopen weekend is onze conciërge, Henk Ploeg, opa geworden! We hopen dat deze
kersverse opa en oma veel zullen genieten van hun kleinzoontje Tom! Gefeliciteerd, opa en oma
Ploeg!
Schoolreisjes
De schoolreisjes zijn weer gepland:
 groep 5, 6 en 7 gaan een dag naar Amsterdam op donderdag 22 juni
 groep 2, 3 en 4 gaan naar Doe Zoo in Leens op dinsdag 4 juli
Kraampje
Volgende week zal het kraampje weer opnieuw worden ingericht. Spannend hoe het er dan weer
uit gaat zien! Het is echt heel leuk om de reacties van de kinderen te zien en te horen als er weer
een nieuw kraampje staat te pronken!
Oud papier
Op zaterdag 10 juni wordt het oud papier weer opgehaald door Rien Stuut, ? en Albert de Vries.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje.
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Jonkerkalender juni en juli 2017
5 juni
8 juni
9 juni
10 juni
12 juni
13 juni
19 juni
22 juni
4 juli
10 juli
10 juli
12 juli
??
??
21 juli

Tweede Pinksterdag, vrij
Noord Nederlands Orkest Drachten, groepen 6 en 7(vervoer nodig)
Muziekvoorstelling Alice in Wonderland Leek (vervoer nodig)
Oud papier (Rien Stuut, 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)
Klankbordgroep vergadering
Medezeggenschapsraad vergadering
Tien minuten gesprekken
Voorstelling voor ouders, afsluiting project
Jaarafsluiting vieren
Margedag, alle leerlingen hele dag vrij

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
19.30-20.15 uur
20.15-21.30 uur
Vanaf 12.15 uur
??
??
Hele dag

Werkdagen Erika in week 23:
Dinsdagochtend
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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