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Musical
Hulpouders oud papier lopen

Beste ouder(s), verzorger(s),
Formatie schooljaar 2016/2017
Maandag zal er hopelijk duidelijkheid komen over de invulling van de vacature die is ontstaan
door het vertrek van juf Ankie. 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
zal maandag duidelijk worden. Zodra het vaststaat hoort u dat van ons.
Viering afsluiting schooljaar
De feestelijke viering van de laatste schooldag van het jaar staat voor woensdag 13 juli op
het programma. Hierbij even het “spoorboekje” voor deze dag.
 Leerlingen komen om 09.00 uur op school (is dit voor u een probleem, dan mogen
ze ook om 08.30 uur komen, er zal voor opvang gezorgd worden)
 We gaan met auto’s naar het Zwemkasteel in Leek, zwembad open om 10.00 uur
 Zelf drinken en fruit meenemen
 Voor een traktatie aan het einde van de ochtend zorgt de Oudervereniging
 Om 12.30 uur zijn de leerlingen weer bij school terug
Belangrijk: zwemspullen (handdoek niet vergeten) mee naar school nemen!
Belangrijk voor ouders / verzorgers: Wie het leuk vindt, mag mee!
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! Niet alleen ouders, maar
ook familie en bekenden zijn van harte welkom!
Hulpouders oud papier lopen
Voor zaterdag 9 juli is de chauffeur Rien Stuut, lopers zijn Bert Bergsma en Jitze Zuidema.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
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Jonkerkalender juli 2016

9 juli
11 en 14 juli
13 juli
14 juli
14 juli
15 juli
15 juli

Oud papier (Rien Stuut, Dennis Benedictus 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
Alle leerlingen vrij (start zomervakantie)

09.00 – 12.30 uur
17.00 – 18.00 uur
18.00 – 19.00 uur
11.00 – 12.00 uur
12.00 uur

Werkdagen Erika in week 27:
Maandag hele dag
Donderdag hele dag
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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