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Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Maandag is er geen naschoolse sportactiviteit.
Juffennieuws
Juf Amy moet twee weken thuis rusten omdat ze al een poosje last heeft van haar schouder: met spuiten
en volledige rust hopen ze een operatie te voorkomen. Het is zeker niet leuk, maar het is even niet anders.
Volgende week is er een vervanger geregeld, deze week hebben we het (met extra inzet van de andere
juffen) zelf op kunnen lossen. Beterschap gewenst, juf Amy!
Rapporten mee naar school / 10 minuten en portfolio gesprekken
Wij willen de rapporten maandag 2 juli graag weer op school hebben, zodat we ze kunnen vullen en vrijdag 6 juli
aan de leerlingen mee naar huis kunnen geven. De gesprekken vinden plaats op woensdag 11 juli (groep 8) en
donderdag 12 juli (groep 7). Voor groep 8 is het rooster als bijlage meegestuurd, voor groep 7 worden de
afspraken door de leerkrachten gemaakt.
Schoolfotograaf
Op donderdag 5 juli komt de schoolfotograaf van 13.00 tot 15.00 uur op school. Het is ook mogelijk om met
broers/broertjes of zussen/zusjes op de foto te gaan. Dit kan vanaf 14.30 uur.
Het circus gaat bijna beginnen!
De laatste week staat bol van de leuke activiteiten op
 maandag is het opruim / versier / spelletjes dag
 dinsdag krijgen we les van de Drumschool en gaan we ’s avonds op school slapen
 woensdag staat helemaal in het teken van de circusvoorstelling, de leerlingen hebben deze
woensdag een schooldag tot ongeveer 14.30 uur.
 donderdagochtend staat in het teken van de schoolverlaters (dat zijn we eigenlijk allemaal…) en
donderdagmiddag zijn de leerlingen na dit afscheid allemaal om 12.00 uur vrij
 vrijdag is de school voor leerlingen gesloten
Opgave circus en barbecue
We willen graag voor 9 juli weten met hoeveel personen jullie naar het circus en de barbecue komen. De
opgave mag via de groepsapp of via de mail, via de telefoon is ook prima! Iedereen die komt krijgt een
bonnenboekje waarmee eten en drinken gehaald kan worden. Het is ook mogelijk om ter plekke extra
bonnetjes te kopen.
Hulp gevraagd
Op woensdag 18 juli is er hulp nodig bij het opbouwen van de circustent, twee sterke mensen die om 08.00
uur kunnen helpen zou mooi zijn! ’s Avonds om 19.00 uur zijn er vier vrijwilligers nodig die de tent weer
helpen afbreken. We horen het graag als u helpen kunt die dag!
OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@quadraten.nl

Oud papier
U kunt het oud papier op zaterdag 14 juli 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 juli 2018
2 juli
5 juli
6 juli
9 juli
11 en 12 juli
14 juli
17 juli
18 juli
18 juli
19 juli
20 juli

Geen naschoolse sportactiviteit
Schoolfotograaf
Rapporten mee naar huis
Naschoolse sportactiviteit (juf Monica overlegt over de activiteit)
10 minutengesprekken en portfoliogesprekken
Oud papier ophalen
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

Vanaf 12.30 uur
14.30 – 15.30 uur
Vanaf 09.00 uur
Vanaf 17.00 uur
Tot ± 14.30 uur
18.00 – 23.00 uur
11.00 – 12.00 uur

Werkdagen Erika in week 27:
Donderdag hele dag
Vrijdag hele dag
Werkdagen Erika in week 28:
Dinsdag hele dag
Donderdag hele dag
Vrijdag hele dag
Werkdagen Erika in week 29:
Maandag t/m 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.

OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@quadraten.nl

