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Naschoolse sportactiviteit
Juffennieuws
Verloting “ligfiets”

Het circus gaat bijna beginnen
Oud papier

Beste ouder(s), verzorger(s),

Naschoolse sportactiviteit
Juf Monika heeft maandag de naschoolse sportactiviteiten met een aantal enthousiaste leerlingen
afgesloten. Hierbij willen wij haar heel hartelijk bedanken voor haar inzet en alle leuke middagen die ze
voor ons heeft georganiseerd!
Juffennieuws
Ook de laatste week komt meester Pieter als vervanger voor juf Amy. We hopen dat juf Amy nog wel bij de
leuke afsluitingsactiviteiten aanwezig kan zijn!
Verloting “ligfiets”
De meeste materialen van ’t Jonkertje vinden zo langzamerhand hun weg naar nieuwe gebruikers: veel
scholen zijn erg blij met alle boeken , schriften, kasten enzovoort. Ook het buiten speelmateriaal is erg in
trek bij andere scholen. De “ligfiets” die we hebben aangeschaft van de punten die iedereen bij de Jumbo
voor ons heeft gespaard, gaan we verloten onder leerlingen die daar belang bij hebben. Er zijn al vier
gegadigden, maar misschien zijn er straks bij het afscheidsfeest nog wel meer ex-leerlingen die ook punten
hebben gespaard en mee willen loten. Tijdens het afscheidsfeest trekken we het winnende lootje, dus ook
die avond kunnen kinderen hun naam nog op een lootje zetten.
Het circus gaat bijna beginnen!
Het programma voor volgende week zal inmiddels bij iedereen bekend zijn. Wij hebben nog wel hulp nodig
bij het opzetten van de circustent op woensdagochtend. Wie wil en kan helpen?
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
14 juli
17 juli
18 juli
18 juli
19 juli
19 juli
20 juli

Oud papier ophalen
Eten en slapen in “Hotel ’t Jonkertje”
Hele dag oefenen voor de voorstelling van 18.00 uur
Afscheidsfeest met BBQ
Ontvangst schoolverlaters
Uitzwaaien schoolverlaters (’s middags alle leerlingen vrij)
Margedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij
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Vanaf 09.00 uur
Vanaf 17.00 uur
Tot ± 14.30 uur
18.00 – 23.00 uur
10.00 uur
11.00 – 12.00 uur

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.
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