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Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
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Samenstelling van de groepen volgend jaar
Schoolreisjes

“Staking” op 27 juni
Kraampje
Oud papier

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag is er een sportinstuif waar je met juf Monika kunt gaan voetballen! Ik denk dat dit voor veel
kinderen een heel leuk uurtje wordt!
Uitslag Entreetoets groep 7
Volgende week maandag krijgen alle leerlingen van groep 7 te horen hoe ze de entreetoets hebben
gemaakt. Dit doen we per leerling individueel, juf Lidy neemt ze dan even uit de groep. Ze krijgen hun
scores ‘s middags mee naar huis. De leerkracht maakt vervolgens een afspraak met de ouders om
een pre-advies voor de schoolkeuze van volgend jaar te geven.
Samenstelling van de groepen volgend jaar
Een deel van de invulling van namen voor de groepen kunnen we u vast geven.
Het is nog niet 100 % duidelijk op welke dag, welke leerkracht voor de groepen staat. Het is mogelijk
dat er nog gewisseld wordt in de dagen dat juf Amy en juf Jeanet lesgeven.
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Op dinsdagmiddag geeft juf Lidy gym aan beide combinaties.
Groep 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag vrij, groep 5 wordt samengevoegd met groep 6, 7 en 8.
Iedere ochtend worden de groepen 6, 7 en 8 gesplitst, in groep 6 en 8 (zelfde groepen als dit jaar bij
elkaar zitten) en groep 7. Er wordt dan individuele hulp geboden. ’s Middags zitten deze groepen wel
bij elkaar in het lokaal.
Schoolreisjes
Groep 5, 6 en 7 heeft de schoolreis inmiddels achter de rug. Een reis met hindernissen op het gebied
van vertragingen en uitvallende treinen, maar verder een heel mooie dag! Enthousiaste kinderen,
ouders en leerkrachten kijken terug op een fijne, lange schoolreis.
Voor groep 2, 3 en 4, die op 4 juli op stap gaan naar de Doe Zoo, volgt nadere informatie begin
volgende week.
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“Staking” op 27 juni
Landelijk is er momenteel veel te doen over het aantal beschikbare leerkrachten in het basisonderwijs.
Er wordt gesproken over een staking om de politiek ervan te overtuigen dat er iets moet gebeuren om
er voor te zorgen dat weer meer mensen er voor kiezen om leerkracht in de basisschool te worden.
In de praktijk zal dit er zo uitzien: op 27 juni gaan de deuren van de school een uur later open. Op het
plein (bij slecht weer natuurlijk wél binnen) willen we graag met ouders uitwisselen waarom we aan
deze actie meedoen. Er is wel opvang voor de leerlingen die om 08.30 uur door ouders bij school
worden gebracht omdat ze anders geen opvang hebben. Als bijlage vindt u meerder brieven met
uitleg over deze actie. Van veel scholen gaan ’s middags een leerkracht en een ouder naar Den Haag
om hier te demonstreren. Vanuit ons team is daar geen animo voor, de rest van de dag geven we
gewoon les.
Voor vragen of opmerkingen over de invulling van ’t Jonkertje wat betreft deze actie kunt u bij het team
en bij Erika terecht.
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 8 juli wordt het oud papier weer opgehaald.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje.

Jonkerkalender juni en juli 2017
3 juli
4 juli
8 juli
10 juli
10 juli
12 juli
??
??
21 juli

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

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 26:
Maandag hele dag werkzaamheden elders
Donderdagochtend directie overleg
Vrijdag hele dag
Voor de beide schuingedrukte dagen moet ik mij afmelden, omdat ik dan twee dagen voor
onderzoeken in het UMCG verblijf. Mijn man en ik volgen een traject om te kijken of ik een geschikte
nier-donor voor hem ben, hiervoor moeten nogal uitgebreide onderzoeken plaatsvinden.
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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