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Beste ouder(s), verzorger(s),
Meester en juffennieuws
Op donderdag 20 juli nemen we afscheid van meester Anjo Tuin. Hij is vanaf oktober invaller geweest
in groep 4 / 6, later ook nog voor juf Susanne in groep 2 / 3. Na het ski ongeluk van juf Lidy heeft
meester Anjo daar ook vervangen. Heel hartelijk bedankt daarvoor!
Op dezelfde donderdag nemen we ook afscheid van juf Roxanne Schrijver. Zij is al jaren aan onze
school verbonden en heeft in veel klassen les gegeven. Ook haar kennis als orthopedagoge hebben
we vaak in kunnen zetten binnen ons team. Juf Roxanne, we zullen je heel erg missen!
Leerlingen en ouders kunnen tijdens de barbecue na afloop van de voorstelling op 20 juli op informele
wijze afscheid nemen van beide leerkrachten.
Fusie nieuws
Voor alle duidelijkheid nog een keer het schema voor volgend schooljaar.
groep

3, 4 en 5

6 en 8
Juf Amy

Juf Nanda

Ma mi

Juf Nanda

Di mo

Juf Susanne Juf Amy

Di mi

Juf Susanne

Woe

Juf Nanda

Juf Jeanet

Juf Lidy

Do mo

Juf Susanne Juf Jeanet

Juf Lidy

Do mi

Juf Susanne

Vrij mo

Juf Susanne Juf Jeanet

Vrij mi




7

Ma mo

6, 7 en 8

IB

Juf Lidy

Directie
Juf Erika

Juf Amy

Juf Lidy

Juf Amy

Juf Lidy

Juf Erika

Juf Lidy

Juf Jeanet Juf Lidy
Juf Amy

Juf Erika
Juf Jeanet

Juf Erika

Op dinsdagmiddag geeft juf Lidy gym aan beide combinaties.
Groep 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag vrij, groep 5 wordt samengevoegd met groep 6, 7 en 8.
Iedere ochtend worden de groepen 6, 7 en 8 gesplitst, in groep 6 en 8 (zelfde groepen als dit jaar bij
elkaar zitten) en groep 7. Er wordt dan individuele hulp geboden. ’s Middags zitten deze groepen
samen in een lokaal.
De leerlingen blijven gewoon in Jonkersvaart op school zitten, ze krijgen les op dezelfde manier die
we hier de laatste jaren gebruiken.
Laatste schooldag
Donderdag 20 juli gaan de leerlingen samen een fietstocht maken. Het zou heel leuk zijn als ook
ouders (indien mogelijk) deze tocht mee gaan maken. De fietstocht is van 12.30-14.30 uur. De
leerlingen gaan daarna naar huis.
Om 17.30 uur verwachten we dan iedereen weer voor de opening van de expositie. Hier worden ook
alle ouders verwacht!
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Meenemen voor project Oceanië
We hopen dat alle ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, neven en nichten en iedereen die maar
belangstelling heeft naar de afsluiting van het project komt.
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.
Kleding voor de kinderen:
 Korte broek (iedereen, bijvoorbeeld afritsbroeken)
 T shirt (iedereen)
 Hoeden en stevige wandelschoenen ( zoals Freek Vonk er uit ziet)
 Surf shorts (jongens groep 4 / 6)
 Spaghetti topjes (alle meisjes)
Attributen die verder leuk zijn: verrekijker / kompas / snorkel / veldfles of bidon. Het is altijd handig om
de naam van uw kind even op spulletjes te zetten die mee naar school gaan!
Mocht er nog iets anders voor de kinderen nodig zijn, dan hoort u dat óf van de leerkracht óf via uw
kind.
Gynzy
Na de zomervakantie gaan alle leerlingen werken met de Ipads. Voor groep 3 zal dit iets minder aan
de orde zijn dan voor de rest, voor deze groep is het aanvankelijk leesprogramma Veilig Leren Lezen
eerst aan de beurt!
Vakantielezen
Gratis boeken in de VakantieBieb
Het duurt nog maar een weekje, dan is het alweer zomervakantie. Het is van belang dat de kinderen in
de zomer thuis ook blijven lezen. Dit voorkomt dat het leesniveau achteruit gaat in de vakantie.
Ook dit jaar verzorgt de bibliotheek weer de VakantieBieb. In de VakantieBieb app vind je meer dan
60 leuke en gratis digitale leesboeken. Deze boeken kun je downloaden op je telefoon of tablet.
De boeken voor de jeugd zijn nu al beschikbaar. Vanaf 1 juli zijn er ook boeken voor volwassenen in
de app beschikbaar.
Je kunt de app gratis downloaden via www.vakantiebieb.nl
Veel leesplezier!
Kraampje
En ja, het kraampje is al helemaal in de stijl van Oceanië!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje.

Jonkerkalender juni en juli 2017
20 juli
20 juli
21 juli

Jaarafsluiting vieren met een fietstocht
Expositie, voorstelling en bbq
Margedag, alle leerlingen hele dag vrij

12.30-14.30 uur
17.30-20.30 uur
Hele dag

Werkdagen Erika in week 29:
Maandag hele dag
Donderdagochtend
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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