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Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Volgende week is er geen naschoolse sportinstuif.
Bovenschoolse gids van Stichting Westerwijs
Deze gids gaat als bijlage met deze nieuwsbrief mee. Ook kunt u hem vinden op de website van
’t Jonkertje.
Kinderboekenweek
We zijn voor het thema van de Kinderboekenweek nog steeds op zoek naar “griezelspullen”.
Heeft u nog iets liggen, mogen we dat dan gebruiken? Graag volgende week meenemen naar
school, dan kunnen we de school vast in griezelsfeer brengen! Voor de afsluiting op donderdag
12 oktober willen we iedereen (ouders, dorpelingen, belangstellenden) ook uitnodigen om van
14.30 tot 15.30 heerlijk te gaan griezelen op school! De kinderen mogen dan verkleed zijn en
gaan u allemaal de stuipen op het lijf jagen!!
Week van de pauzehap
De week van de pauzehap zit er weer op! Heerlijk was het: komkommer, bosbessen, druiven en
muesli broden (met boter en pindakaas) waren in overvloed geleverd. Zo konden de leerlingen
de hele week van deze gezonde pauzehappen genieten. Ook is het goede bericht binnen
gekomen dat we weer mee mogen doen aan “schoolfruit”. Gedurende 20 weken worden er
allerlei soorten groente en fruit geleverd die in de pauze kunnen worden gegeten. We zien in de
pauze soms ook nog wel echt ongezonde dingen uit de tassen van de leerlingen komen.
Dringend verzoek om alleen gezonde dingen mee te geven, fruit of een boterham is voor de
ochtendpauze een gezonde snack!
Schoolfruit start eind november 2017 en gaat door tot eind april 2018.
Staken op 5 oktober
De school zal op 5 oktober gesloten zijn. Alle leerkrachten hebben er voor gekozen om deel te
nemen aan de staking. We hopen dat het voor u geen problemen oplevert wat opvang betreft!
Laatste jaar “Jonkertje”
We weten allemaal natuurlijk dat dit het laatste jaar is dat er in Jonkersvaart lesgegeven wordt
op ’t Jonkertje. Om dit jaar goed af te sluiten, lijkt het ons een goed idee om een groep samen
te stellen die zich hiermee bezig gaat houden. Iedereen die dit leuk vindt, kan zich hiervoor
opgeven, maakt niet uit of je al in een andere groep zit! We kunnen alle afsluitende activiteiten
niet alleen door de Oudervereniging op laten knappen, het is leuk om hier samen de schouders
onder te zetten! Opgeven kan via een mailtje, de telefoon of even op school doorgeven aan
een leerkracht. Graag opgeven!
Ik ga ook vragen of er mensen uit het dorp of van EMM mee willen doen in deze afscheids /
feest commissie, het moet voor iedereen een goed afscheid van de school worden!
Oud papier
Voor 14 oktober staan de volgende namen op papier: EllertJan Pijpker / Dennis Benedictus /
André Kajuiter / Dennis Melessen.
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Kraampje inrichten
Helaas heb ik nog geen reacties gehad van mensen die willen helpen om het kraampje leuk in
te richten. De komende week zal het kraampje worden ingericht met het thema van de
Kinderboekenweek.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender september en oktober 2017

4 oktober
4 oktober
4 oktober
5 oktober
12 oktober
14 oktober
21 oktober

Dierendag (gewijzigde tijden)
Start Kinderboekenweek (gewijzigde tijden)
Survivaltocht Boerakker
Landelijke staking leerkrachten: school is gesloten
Afsluiting Kinderboekenweek
Oud papier (EllertJan Pijpker/Dennis Benedictus/André Kajuiter/Dennis Melessen)
Start herfstvakantie

08.30 – 08.45 uur
08.45 – 09.00 uur
10.00 – 12.15 uur
Hele dag
14.30-15.30 uur
Vanaf 09.00 uur

Werkdagen Erika in week 40:
Vrijdag hele dag
Werkdagen Erika in week 41:
Maandag hele dag
Dinsdag hele dag
Donderdag hele dag
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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