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Afscheid juf Ankie en juf Nel
Musical
Hulpouders oud papier lopen
Kraampje

Beste ouder(s), verzorger(s),
Afsluiting sport instuiven
Maandag 4 juli is de afsluiting van het sportieve jaar met juf Monika. Zij heeft daarom
geregeld dat er een mooie hindernisbaan naar school komt. Hierop kan iedereen even
heerlijk zijn energie kwijt. Meedoen is helemaal gratis, er kunnen wedstrijdjes worden gedaan
en je kunt ook alleen voor de lol er over heen gaan. Leuk voor alle kinderen: van groep 1 tot
en met groep 8! Kom allemaal mee doen met de laatste instuif die juf Monika dit schooljaar
organiseert!
Formatie schooljaar 2016/2017
Helaas is het nog steeds niet duidelijk welke leerkracht ter vervanging van juf Ankie naar ’t
Jonkertje zal komen. Wel is duidelijk dat juf Lidy, juf Jeanet, juf Roxanne en juf Susanne
volgend jaar weer bij ons les zullen geven. Juf Lidy blijft als IB-er werken, “juf” Erika blijft
directeur.
De verdeling van de groepen ziet er volgend schooljaar wel anders uit dan dit jaar. Er is geen
groep 8 door het vertrek van Christa en de uitstroom van Charlotte. De groepen 6 en 7 zijn
volgend jaar groot en door de vele niveauverschillen bewerkelijk. Daarom hebben we er voor
gekozen om andere groepscombinaties te maken dan we meestal hebben. Voor het
schooljaar 2016 / 2017 zitten groep 7 en 5 in het lokaal waar nu 6, 7 en 8 zitten. Groep 4 en
6 komen in het lokaal waar nu 4, 5 en 6 zitten. Groep 2 en 3 blijven uiteraard in het
onderbouwlokaal. Hoe de verdeling van de leerkrachten over deze groepen er uit gaat zien is
nog niet duidelijk. Natuurlijk hebben we wel een aantal opties bedacht, maar we moeten het
eerst zeker weten voordat we dit aan ouders en leerlingen vertellen. Zodra we iets weten
hoort u het van ons.
“Kennismaking” en peuterochtend
Op woensdag 6 juli gaan alle leerlingen “kennismaken” met de nieuwe leerkracht(en) en het
lokaal waar ze volgend jaar mee te maken krijgen. Bijna iedereen kent elkaar natuurlijk al,
maar toch willen we graag alle leerlingen laten ervaren waar en van wie ze volgend jaar les
zullen hebben. Ook komt Marwin Kajuiter op die ochtend in groep 4 van volgend jaar
meedoen.
Op deze ochtend gaan we ook een peuterochtend organiseren, om jonge kinderen uit
Jonkersvaart en omgeving met elkaar te laten spelen.
Viering afsluiting schooljaar
De feestelijke viering van de laatste schooldag van het jaar zal dit jaar plaatsvinden op
woensdag 13 juli. Het zwemfeest zal plaatsvinden onder schooltijd, zodat er geen extra
zaken geregeld hoeven te worden qua opvang of halen / brengen. Wel zwemspullen en
handdoek meenemen natuurlijk!
Afscheid juf Ankie en juf Nel
Juf Ankie en juf Nel komen na de zomervakantie niet terug op ’t Jonkertje: juf Ankie omdat ze
les gaat geven op de Nijenoert, juf Nel omdat ze gaat genieten van haar welverdiende
pensioen. Natuurlijk willen we iedereen graag de gelegenheid geven om afscheid van deze
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beide fijne leerkrachten te nemen. Op donderdag 14 juli is daar van 17.00 tot 18.00 uur de
gelegenheid voor. We noemen dit geen receptie, omdat we het afscheid graag in een
ongedwongen sfeer willen laten plaats vinden.
Musical
De workshops voor de musical worden op maandag 11juli en op donderdag 14 juli gegeven.
Op 14 juli wordt de voorstelling ’s middags aan elkaar geplakt. En dan….een voorstelling
voor alle ouders en belangstellenden op het u bekende moment!
Hulpouders oud papier lopen
Voor zaterdag 9 juli is de chauffeur Rien Stuut, lopers zijn Bert Bergsma en Jitze Zuidema.
Kraampje inrichten
Het kraampje is weer helemaal volgens het thema viering afsluiting schooljaar ingericht door
Miranda en Irma.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
Jonkerkalender juli 2016

4 juli
6 juli
9 juli
11 en 14 juli
13 juli
14 juli
14 juli
15 juli

Sport instuif Hindernisbaan
Doorschuifochtend alle groepen.
Oud papier (Rien Stuut, ????? en Jitze Zuidema)
Theater workshops
Viering afsluiting schooljaar
Afscheid juf Ankie en juf Nel
Theatervoorstelling door de leerlingen van groep 1 t/m 8
Afscheid groep 8

14.30 – 15.30 uur

17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
11.00 – 12.00 uur

Werkdagen Erika in week 27:
Maandag hele dag
Dinsdagmiddag (bovenschools overleg)
Donderdagochtend (directieoverleg)
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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