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Onderwerpen:
 Sport instuif
 Nieuwe leerlingen
 Voorlichting ouders





Schoolreisjes informatie
Hulpouders oud papier lopen
Kraampje

Beste ouder(s), verzorger(s),
Sport instuif
Op maandag 6 juni is er een knikkercompetitie. Juf Monika heeft in overleg met de leerlingen
uit de bovenbouw voor deze activiteit gekozen. Zie voor meer informatie de bijlage bij deze
nieuwsbrief. Kom maandag naar de naschoolse sportinstuif van juf Monika en wordt de
Knikkerkampioen van Jonkersvaart!
Nieuwe leerling
Gegevens Gertjan: Bovenweg 3A, Grootegast; tel: 06 28171008
In de combinatiegroep 4, 5 en 6 is in groep 6 Sylvester de Vries aan de groep toegevoegd.
Gegevens Sylvester: Molenweg 5, Haulerwijk; tel: 0516785103
We wensen ook Sylvester een fijne tijd bij ons op ’t Jonkertje!
Voorlichting ouders
Op deze avond werden de speerpunten voor de komende jaren bekend gemaakt. Voor wie
hier meer over wil weten liggen de notulen op school ter inzage.
Schoolreisjes informatie
Inmiddels hebben de leerlingen van groep 1 t/m 8 alle informatie betreffende de schoolreis
op papier meegekregen. Groep 6 t/m 8 hebben dit ook digitaal toegestuurd gekregen. De
algemene brief voor groep 1 t/m 5 komt als bijlage met deze brief mee.
Hulpouders oud papier lopen
Voor zaterdag 11 juni is de chauffeur Steef Pronk, lopers zijn Derk Jonkman en Robert
Venema.
Kraampje inrichten
Sinds maandag 30 mei is er een nieuwe inrichting in het kraampje. De kinderen vinden het
weer prachtig: vooral de snelgroeiende schildpad trekt veel bekijks! Bedankt Gea en Aukje!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
Jonkerkalender juni 2016

6 juni
6 juni
6 juni
7 juni
8 juni
10 juni
11 juni

Sportinstuif Knikkertoernooi (in overleg met leerlingen bovenbouw)
Klankbordgroep
MR vergadering
Schoolreisje groep 1 t/m 5 naar Lauwersoog
Schoolreis groep 6 t/m 8 naar Schiermonnikoog vertrek
Schoolreis groep 6 t/m 8 naar Schiermonnikoog terug
Oud papier ophalen (Steef Pronk, Derk Jonkman en Robert Venema)

Werkdagen Erika in week 23:

OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

14.30 – 15.30 uur
19.30 – 20.15 uur
20.15 – 21.30 uur
08.15 – 16.15 uur
07.15 uur
ongeveer 16.00 uur

Maandag ochtend
Dinsdag 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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