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Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Maandag is meester Erik er weer, na schooltijd gaat hij met jullie voetballen! Dat is iets wat veel
leerlingen graag doen op het plein en op het speelveld, nu onder leiding van meester Erik een uurtje op
maandagmiddag na schooltijd!
Data contactmiddagen etc.
In de teamvergadering hebben we voor de rest van het jaar een aantal belangrijke data vastgelegd.
Deze zullen op de website worden toegevoegd aan het informatieboekje, volgende week komen ze ook
op de nieuwsbrief te staan.
De eerstvolgende 10 minutengesprekken zullen in november plaatsvinden, deze gesprekken zijn alleen
indien de ouder of de leerkracht het nodig vindt om een gesprek aan te gaan. We maken hier geen
rooster voor, maar u hoort tijdig hoe dit in zijn werk zal gaan.
Tijdschriften gevraagd
Ook in groep 7, 8 en de helft van 6 willen we graag tijdschriften in de klas hebben om te lezen. Heeft u
thuis nog tijdschriften die geschikt zijn voor deze groepen en waar u niets meer mee doet? Graag
meegeven naar school!
De week van de pauzehap
Volgende week doen we mee aan de week van de pauzehap. We krijgen dan gezonde en lekkere
snacks op school die we aan de leerlingen geven. Het is wel de bedoeling dat ze zelf ook nog iets
meenemen voor in de pauze, het zal niet helemaal ter vervanging van de normale pauzehap kunnen
dienen. Maar altijd goed om weer eens iets nieuws / anders te proeven en om het gezonde aspect van
de pauzehap eens extra te benadrukken!
Hulp gevraagd voor proefjes
Op woensdag 7 oktober is de aftrap van de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is “Raar maar
waar!”, waarbij het gaat over allerlei rare zaken zoals goochelen, techniek, proefjes etc. Voor vrijdag 9
oktober zijn we no op zoek naar vier hulpouders die ons willen helpen bij het doen van proefjes met alle
leerlingen van de school. We gaan dit doen van 10.30 – 11.30 uur. Kunt u ons helpen? Graag opgeven
bij juf Anne of juf Susanne van groep 1, 2 en 3.
Survivalrun Boerakker
Op donderdag 8 oktober gaan we met de leerlingen van groep 5 t/m 8 meedoen aan de scholierenrun
die in Boerakker wordt georganiseerd. We gaan ’s middags in plaats van naar de gymnastiekzaak in De
Wilp met de bus naar Boerakker. Het is heel belangrijk dat de leerlingen geschikte kleding aan hebben
tijdens deze survivalrun, volgende week zullen we even duidelijk op de nieuwsbrief vermelden wat dat
precies inhoudt. De twee leerlingen van groep 4 gaan voor deze keer ’s middags even iets leuks doen
met groep 1, 2 en 3!

Met vriendelijke groet,
het team van ’t Jonkertje
Jonkerkalender september en oktober

28 september
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Naschoolse sportactiviteit: voetbal

14.30 – 15.30 uur

5 oktober
5 oktober
7 oktober
8 oktober
15 oktober

Dierendag op ‘t Jonkertje
Naschoolse sportactiviteit
Start Kinderboekenweek
Survivalrun Boerakker groep 5 t/m 8
Afsluiting Kinderboekenweek
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08.30 - 09.00 uur
14.30 – 15.30 uur
08.30 uur
i.p.v. gym
??

