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Voorlichting ouders
Schoolreisjes informatie
Hulpouders oud papier lopen
Kraampje

Beste ouder(s), verzorger(s),
Sport instuif
Op maandag 30 mei is er een spel met water (bij mooi weer, natuurlijk)! Kom maandag naar
de naschoolse sportinstuif van juf Monika en verover de vlag!
Terugblik project “Heelal”
De afsluiting van het project “Heelal” op donderdag 26 mei was een geslaagde bijeenkomst.
Er waren indrukwekkende power point presentaties in groep 6, 7 en 8, een prachtig
schitterende sterrenhemel in diverse groepen en een echte raket in groep 1, 2 en 3!
De wedstrijd raketschieten was ook een leuke activiteit, waarbij de winnaars er een
familieaangelegenheid van hebben gemaakt. Doordat de tijd van de afsluiting op de laatste
nieuwsbrief was veranderd, gaf dit enige onduidelijkheid. Excuses hiervoor!
Uitslag EindCITO
De uitslag van de door groep 8 gemaakte CITO eindtoets is sinds dinsdag bekend. De
resultaten vielen voor veel leerlingen helaas nogal tegen: het schoolgemiddelde kwam uit op
529,4. Hiermee zitten we fors onder het landelijk gemiddelde van 534,6. Deze uitslag heeft
voor de leerlingen geen gevolgen voor de plaatsing op de gekozen vervolgscholen.
Als team gaan we onderzoeken op welke onderdelen de leerlingen slechter hebben
gescoord dan we van ze gewend zijn, we hopen op deze manier de oorzaak van de
tegenvallende resultaten te kunnen achterhalen.
Nieuwe leerling
Op donderdag 26 mei is Gertjan van Duinen als nieuwe leerling in groep 6 bij ons op school
gekomen. Hij is geplaatst in de combinatiegroep 6, 7 en 8. Alle gegevens, zoals adres en
telefoonnummer zal ik volgende week via de nieuwsbrief met u delen. We wensen Gertjan
een heel fijne tijd bij ons op school!
Musical
Helaas zit ik nog steeds te wachten op het verlossende telefoontje wat betreft de musical. De
musical zal in elk geval in een kort tijdsbestek op touw worden gezet, denk hierbij aan een
workshopachtige aanpak.
Juffen nieuws
Ik kan u hier goed nieuws vertellen: de invaljuf die afgelopen woensdag voor groep 4, 5 en 6.
heeft gestaan hebben we vast kunnen leggen tot aan de zomervakantie. Het betreft juf
Dorien Kwebeman. We wensen haar een leuke tijd met de groep en in ons team!
Voorlichting ouders
Komt u allemaal op de voorlichtingsavond op 31 mei?
Schoolreisjes informatie
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Inmiddels hebben de leerlingen van groep 6 t/m 8 alle informatie betreffende de schoolreis
op papier meegekregen. Beging volgende week krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 5 ook
een brief mee waarin staat wat ze mee moeten nemen en hoe alles zal verlopen.
Hulpouders oud papier lopen
Voor zaterdag 11 juni is de chauffeur Steef Pronk, lopers zijn Derk Jonkman en Robert
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

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

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 Robert Venema)

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 zie bijlage

Werkdagen Erika in week 22:
Maandag hele dag
Dinsdag ochtend
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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