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Voorlichting ouders
Schoolreisjes informatie
Hulpouders oud papier lopen
Kraampje

Beste ouder(s), verzorger(s),
Sport instuif
Op maandag 23 mei is er een circuittraining. Wil je werken aan je conditie of aan je
spierballen? Kom dan maandag naar de naschoolse sportinstuif van juf Monika.
Project “Heelal”
Het project “Heelal” wordt op donderdag 26 mei afgesloten met een open huis. 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. De uitnodiging zit ook als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Musical
Iedereen is natuurlijk al heel nieuwsgierig naar de musical die we aan het einde van het
schooljaar op gaan voeren. Deze keer doen alle leerlingen weer mee. Wat het precies gaat
worden hoort u volgende week, de gesprekken hierover zijn nog niet afgerond.
Meesters en juffen nieuws
Helaas is het nog niet gelukt om een vaste invaller te vinden voor groep 4, 5 en 6. Zodra
daar iets over bekend is hoort u dit.
Voorlichting ouders
De voorlichtingsavond zal dinsdag 31 mei plaatsvinden. 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!
Schoolreisjes informatie
Voor de schoolreisjes zijn de puntjes ook op de i gezet. Aan het einde van volgende week
krijgen de leerlingen een brief mee waarin staat wat ze mee moeten nemen en hoe alles zal
verlopen.
Hulpouders oud papier lopen
Voor zaterdag juni is de chauffeur Steef Pronk, lopers zijn Derk Jonkman en fam. Venema.
Kraampje inrichten
Maandag 30 mei komt er een nieuwe inrichting in het kraampje. Deze keer gaan Gea en
Aukje creatief aan de slag!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

Jonkerkalender mei en juni 2016
26 mei
30 mei
31 mei
6 juni
6 juni
6 juni
7 juni
8, 9 en 10 juni
11 juni

Afsluiting project “Heelal”
Sportinstuif / Water, spons en vuur + vlag veroveren (veldspel)
Voorlichtingsavond alle ouders
Sportinstuif / Voetbal en blikspuit
Klankbordgroep
MR vergadering
Schoolreisje groep 1 t/m 5 naar Lauwersoog
Schoolreis groep 6 t/m 8 naar Schiermonnikoog
Oud papier ophalen (Steef Pronk, Derk Jonkman en fam.Venema)

17.00 – 18.30 uur
14.30 – 15.30 uur
20.00 – 21.00 uur
14.30 – 15.30 uur
19.30 – 20.15 uur
20.15 – 21.30 uur
Info volgt
Info volgt

In week 20 had ik niet vermeld dat ik donderdagochtend directieoverleg voor Westerwijs had
(anders zou ik wel een beetje weinig werken in week 20 en 21!)
Werkdagen Erika in week 21:
Donderdag hele dag
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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