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Hulpouders oud papier lopen
Kraampje

Beste ouder(s), verzorger(s),
Sport instuif
Het was heel jammer dat de kinderen uit de midden- en bovenbouw die zich hadden
aangemeld voor de Knikkerkampioenschappen op maandag 6 juni niet waren gekomen, juf
Monika had in overleg met de leerlingen uit de bovenbouw voor deze activiteit gekozen.
Tiemen is de Knikkerkampioen van Jonkersvaart geworden.
Maandag 13 juni is er een Zweeds loopspel.
Vakantiebieb
Het duurt nog even, maar voor je het weet is het alweer zomervakantie. Het is van belang
dat de kinderen ook in de vakantie thuis blijven lezen. Dit voorkomt dat het leesniveau
achteruit gaan in die zes weken.
In de VakantieBieb-app vind je leuke en gratis digitale leesboeken. Deze boeken kun je
vanaf 1 juni downloaden op je telefoon of tablet. Je kunt er nu dus al mee beginnen. Vanaf 1
juli staan er ook boeken voor volwassenen in de app. De app is gratis te downloaden op
www.vakantiebieb.nl .
Schoolreisjes een groot succes!
Dinsdag gingen de groepen 1 t/m 5 naar Lauwersoog voor een leuke en leerzame schoolreis
onder leiding van de Natuurschool. Veel gedaan en veel geleerd over de zee en allerlei
beestjes die daar wonen.
Woensdag vertrokken de groepen 6 t/m 8 naar Schiermonnikoog, vrijdag kwamen ze weer
terug. De leerlingen hebben heel wat gefietst en gelopen op het eiland. Ook deze groepen
kregen leuke excursies door de natuur.
De sfeer was tijdens beide reisjes ontspannen en vrolijk. De samenzang op het schoolplein
toen de driedaagse schoolreis afgelopen was, was een afspiegeling van hoe het drie dagen
lang was geweest.
Bert Bergsma, de vader van Jacco, was als begeleider mee. Hij heeft als onze trouwe
huisfotograaf weer heel veel foto’s gemaakt. Als u een USB stick aan uw kind meegeeft naar
school, wil hij alle gemaakte foto’s er voor u opzetten. Wel even uw naam op de stick zetten!
Hulpouders oud papier lopen
Voor zaterdag 11 juni is de chauffeur Steef Pronk, lopers zijn Derk Jonkman en Robert
Venema.
Kraampje inrichten
De volgende nieuwe inrichting van het kraampje is op 27 juni, het thema laatste schooldag
zal door Miranda en Irma worden uitgebeeld.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
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Jonkerkalender juni 2016

11 juni
13 juni
20 juni
27 juni
27 juni
14 juli

Oud papier ophalen (Steef Pronk, Derk Jonkman en Robert Venema)
Sportinstuif (Zweeds renspel)
Sportinstuif
Inrichten kraampje (Miranda en Irma)
Sportinstuif
Theater voorstelling door de leerlingen van groep 1 t/m 8

14.30 – 15.30 uur
14.30 – 15.30 uur
14.30 – 15.30 uur
18.00 – 19.00 uur

Werkdagen Erika in week 24:
Maandag hele dag
Donderdag 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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