OBS ’t Jonkertje

Nieuwsbrief 35

vrijdag 9 juni 2017

Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
Cultureel weekje
Schoolfotograaf

Schoolreisjes
Kraampje
Oud papier

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag is er in verband met de scholingsmiddag van de leerkrachten geen sportinstuif.
Cultureel weekje
De muzikale voorstellingen van het NNO en de Muziekschool Westerkwartier zijn weer achter de
rug. Verslagjes hiervan kunt u vinden op onze website.
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.
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
Per reisje ontvangt u verdere informatie hierover.
Kraampje
En het kraampje is weer in zomerse sferen! Nu het weer nog even weer, dan is het weer
helemaal oké!
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
10 juni
12 juni
13 juni
19 juni
22 juni
3 juli
4 juli
8 juli
10 juli
10 juli
12 juli
??
??
21 juli

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)
Start schoolbreed project wereld (Australië en Nieuw Zeeland)
Schoolreisje groep 2, 3 en 4 (informatie volgt)
Oud papier
Klankbordgroep vergadering
Medezeggenschapsraad vergadering
Tien minuten gesprekken
Voorstelling voor ouders, afsluiting project
Jaarafsluiting vieren
Margedag, alle leerlingen hele dag vrij

Vanaf 09.00 uur
12.00-17.00 uur
12.30-14.30 uur
Hele dag
Hele dag
Vanaf 09.00 uur
19.30-20.15 uur
20.15-21.30 uur
Vanaf 12.15 uur
??
??
Hele dag

Werkdagen Erika in week 24:
Maandag hele dag (werkzaamheden elders)
Dinsdag hele dag
Donderdag hele dag (scholing elders)
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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