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Beste ouder(s), verzorger(s),
Sport instuif
Maandag 27 juni is er weer een leuke sportinstuif. Juf Monika organiseert een Zeskamp
waarbij in verschillende teams wedstrijdjes worden gedaan. Vast ook leuk voor de kinderen
van de hogere groepen. Kom mee doen met de instuif van juf Monika!
Gymschoenen mee
Wilt u er op toezien dat uw kind gymschoenen mee heeft voor de gymlessen? Dit is nog
steeds de beste manier om voetwratten te voorkomen. Ook merken we dat er vaker pijnlijke
contactmomenten zijn als de helft wel en de andere helft geen gymschoenen draagt in de
gymles.
Gymnastiek op vrijdag 1 juli
Op vrijdag 1 juli gaan de leerlingen rond de school een leuk spel spelen onder leiding van juf
Jeanet. Voor die dag is het niet nodig om gymkleding mee naar school te geven.
Nieuwe leerling
Na de zomervakantie komt er een nieuwe leerling in groep 4. Marwin Kajuiter, het broertje
van Jarno, komt dan ook bij ons op school! We wensen Marwin veel plezier toe op onze
school!
Laatste schooldag
De feestelijke viering van de laatste schooldag van het jaar zal dit jaar plaatsvinden op
woensdag of op donderdag. Dit hangt nog even af van de beschikbaarheid van Saskia, die
de workshops van de musical gaat verzorgen. Het zal plaatsvinden onder schooltijd, zodat er
geen extra zaken geregeld hoeven te worden qua opvang of halen / brengen.
Musical
Met Saskia Broertjes is afgesproken dat er twee keer een workshop per groep zal worden
gegeven. Daarna plakt Saskia alle onderdelen aan elkaar en oefenen we dit nog een keer.
En dan….een voorstelling voor alle ouders op het u bekende moment.
Formatie 2016 / 2017
Er wordt hard gewerkt aan het vinden van een goede opvolger / opvolgster voor juf Ankie.
Zodra daar meer over bekend is hoort u dat van ons. Op het moment dat duidelijk is wie er
gaat komen, hoort u hoe de groepen worden ingedeeld en welke leerkrachten voor de
groepen komen. We gaan er van uit dat de leerlingen zoveel mogelijk bij een al bekende
leerkracht in de groep komen. Voor de vakantie gaan we op woensdag 6 juli kennismaken
met de nieuwe groep, die dag gaat iedereen naar de plek waar ze het volgende schooljaar
zullen vertoeven.
Hulpouders oud papier lopen
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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

27 juni
27 juni
6 juli
9 juli
14 juli
14 juli
15 juli

Inrichten kraampje (Miranda en Irma)
Sportinstuif
Doorschuifochtend alle groepen.
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

14.30 – 15.30 uur

18.00 – 19.00 uur
11.00 – 12.00 uur

Werkdagen Erika in week 26:
Maandag hele dag
Donderdagochtend (bovenschools overleg)
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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