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Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
Juffennieuws
Schoolreisje

Kraampje
Oud papier

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 3 juli is er geen sportinstuif. Op maandag 10 juli heeft juf Monika als afsluiting van dit
schooljaar een prachtige hindernisbaan geregeld. Blijven jullie op 10 juli allemaal om 14.30 uur om
nog even lekker van de hindernisbaan te genieten?
Juffennieuws
Hoera!! Juf Jeanet en haar man Nico zijn niet meer alleen de papa en mama van Tess, maar dinsdag
avond is ook dochter Lisa geboren. Gefeliciteerd Jeanet, Nico en Tess met jullie dochter en zusje.
Vrijdag was papa Nico al even met Tess op school om alle kinderen te trakteren vanwege de komst
van haar zusje Lisa. Zie de website voor foto’s.
Schoolreisjes
Voor groep 2, 3 en 4, die op 4 juli op stap gaan naar de Doe Zoo, is de informatie bij iedereen bekend.
Dinsdag is het zover en gaan ze een leuke dag beleven!
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
10 juli
12 juli
??
??
21 juli

Start schoolbreed project wereld (Australië en Nieuw Zeeland)
Schoolreisje groep 2, 3 en 4 (informatie volgt)
Oud papier (Rolf Turksema, Derk Jonkman, Albert Warners)
Naschoolse sportinstuif: Hindernisbaan
Klankbordgroep vergadering
Medezeggenschapsraad vergadering
Tien minuten gesprekken
Voorstelling voor ouders, afsluiting project
Jaarafsluiting vieren
Margedag, alle leerlingen hele dag vrij
Werkdagen Erika in week 27:
Maandag hele dag
Donderdagochtend directie scholing
Vrijdag hele dag
OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

Hele dag
Vanaf 09.00 uur
14.30-15.30 uur
19.30-20.15 uur
20.15-21.30 uur
Vanaf 12.15 uur
??
??
Hele dag

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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