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Laatste schooldag
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Oud papier

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse 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
Op woensdag 5 juli heeft juf Anita afscheid genomen van haar stageplek bij ons op school. Ze
trakteerde de leerlingen en de juffen op iets lekkers. Wij willen juf Anita graag heel veel succes
wensen in haar verdere schoolloopbaan en vooral willen we haar heel erg bedanken voor alles wat ze
voor ons heeft gedaan de afgelopen maanden!
Schoolreisjes
Dinsdag 4 juli was het zover: de leerlingen van groep 2, 3 en 4 hebben een erg leuke dag gehad bij de
DoeZoo en op Lauwersoog. Neemt u even een kijkje op www.hetjonkertje.nl om de mooie foto’s van
de afgelopen schoolreizen te bewonderen?
Tien minuten gesprekken
De leerkrachten maken met alle ouders individueel een afspraak om de resultaten van de kinderen
met u te bespreken. Ook zullen de kinderen na het gesprek hun portfolio aan hun ouders presenteren.
Het is dus van belang dat de kinderen ook mee naar school komen, zodat ze hun map aan u kunnen
laten zien na het tien minuten gesprek. Mocht de leerkracht nog geen contact met u hebben
opgenomen, wilt u dan zelf even een afspraak met ze maken?
Fusie nieuws
Op dit moment is er geen nieuwe informatie. De fusie van ’t Jonkertje en De Springplank zal per 1
augustus een feit zijn. De leerlingen worden daarom per 31 juli officieel overgeschreven op een ander
Brinnummer (code van de school). In de eerste week van het nieuwe schooljaar krijgt u dan een brief
waarop deze inschrijving vermeld staat. Ouders dienen dit formulier te ondertekenen, zodat scholen
niet zomaar leerlingen kunnen overschrijven. In het nieuwe schooljaar is de fusie dan een feit maar zal
er op ’t Jonkertje verder niet zo veel van te merken zijn!
Laatste schooldag
In de bijlage vindt u de uitnodiging en het spoorboekje voor de viering van de laatste schooldag en de
afsluiting van het project. We doen beide dingen op 20 juli, dit zijn we vergeten op de uitnodiging te
vermelden.
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Project Oceanië
De laatste weken gaan we heel veel leren over Oceanië. Vooral Australië en Nieuw Zeeland zullen
veel aandacht krijgen. Als afsluiting komt er een erg leuke presentatie door alle leerlingen. We hopen
dat alle ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, neven en nichten en iedereen die maar
belangstelling heeft hiernaar komt kijken. Wilt u allemaal kijken of u misschien nog spullen heeft die
passen bij het project? Ook allerlei spullen die te maken hebben met boten (touwen / netten / petten /
scheepstoeter / enzovoort) kunnen we goed gebruiken voor onze projectafsluiting.
Kraampje
Vanaf volgende week is het kraampje aangepast aan ons afsluitende project.
Oud papier
Op zaterdag 8 juli wordt het oud papier weer opgehaald door Rolf Turksema, Derk Jonkman, Albert
Warners.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje.

Jonkerkalender juni en juli 2017
8 juli
10 juli
10 juli
10 juli
10/11/12/13 juli
20 juli
20 juli
21 juli

Oud papier (Rolf Turksema, Derk Jonkman, Albert Warners)
Naschoolse sportinstuif: Hindernisbaan
Klankbordgroep vergadering
Medezeggenschapsraad vergadering
Tien minuten gesprekken + portfolio presentatie
Jaarafsluiting vieren met een fietstocht
Expositie, voorstelling en bbq
Margedag, alle leerlingen hele dag vrij

Vanaf 09.00 uur
14.30-15.30 uur
19.30-20.15 uur
20.15-21.30 uur
Op afspraak
12.30-14.30 uur
17.30-20.30 uur
Hele dag

Werkdagen Erika in week 28:
Maandag hele dag
Donderdagochtend directie scholing
Vrijdag 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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