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vrijdag 17 juni 2016

Onderwerpen:
 Sport instuif
 Juffennieuws




Hulpouders oud papier lopen
Kraampje

Beste ouder(s), verzorger(s),
Sport instuif
Maandag 20 juni is er Levend Kwartet en omgekeerd verstoppertje. Kom mee doen met de
instuif van juf Monika!
Juffennieuws
In deze nieuwsbrief plaats ik -met pijn in het hart maar met respect voor haar keuze- een
brief van juf Ankie aan alle ouders en kinderen.
Lieve kinderen en ouders van ’t Jonkertje. Ik zou jullie graag willen bedanken voor alle liever
kaartjes en woorden tijdens de ziekte van André en na zijn overlijden. Erg hartverwarmend!
Daarnaast wil ik graag mededelen dat ik na lang nadenken en twijfelen heb besloten om de
keuze die ik in de loop van dit schooljaar al had gemaakt nu door te zetten: ik heb vrijwillige
mobiliteit aangevraagd. Dit verzoek is ingewilligd en met ingang van het volgende schooljaar
ga ik werken op de Nijenoert in Leek. Ik merk dat ik het voor mezelf fijn vind om met een
schone lei te beginnen.
Ik heb ontzettend genoten van de gastvrijheid van Jonkersvaart en hoop jullie allen in de
toekomst nog eens tegen te komen!
Liefs, Ankie.
We wensen Ankie veel succes met haar verdere loopbaan! Natuurlijk zullen we haar op een
goede manier uitzwaaien op ’t Jonkertje.
Er wordt hard gewerkt aan vervanging van deze superjuf!
Hulpouders oud papier lopen
Voor zaterdag 9 juli is de chauffeur Rien Stuut, lopers zijn Bert Bergsma en Jitze Zuidema.
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
Jonkerkalender juni en juli 2016

20 juni
27 juni
27 juni
9 juli
14 juli
14 juli
15 juli

Sportinstuif (Levend Kwartet en omgekeerd verstoppertje)
Inrichten kraampje (Miranda en Irma)
Sportinstuif
Oud papier (Rien Stuut, Bert Bergsma en Jitze Zuidema)
Theatervoorstelling door de leerlingen van groep 1 t/m 8
Afscheid juf Ankie
Afscheid groep 8
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14.30 – 15.30 uur
14.30 – 15.30 uur
18.00 – 19.00 uur
??
11.00 – 12.00 uur
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Werkdagen Erika in week 25:
Maandag hele dag
Dinsdag hele dag
Vrijdagochtend
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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