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Schoolschaatsen
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
De week na de vakantie is er geen naschoolse sportinstuif.
Juffennieuws
Op vrijdag 20 oktober kwam juf Jeanet om baby Lisa aan de kinderen te showen. Grote zus
Tess was natuurlijk ook mee en heeft heerlijk met alle kinderen gespeeld! Juf Jeanet had nog
een aardigheidje voor iedereen meegenomen!
Na de vakantie zal juf Jeanet op dinsdag, woensdag en vrijdag weer voor groep 6, 7 en 8 staan.
De verdeling van de leerlingen over het lokaal boven en het lokaal beneden blijft gelijk, groep 7
gaat dus elke ochtend naar juf Lidy, behalve op vrijdagochtend, dan zullen ze boven les krijgen
van juf Amy. Juf Nanda willen we heel erg bedanken voor haar inzet gedurende de vervanging
van juf Jeanet! Vanaf april staat zij al voor deze groepen, heerlijk rustig voor de leerlingen dat er
geen extra invallers nodig waren! Super, Nanda, bedankt!!
Na de vakantie gaat juf Susanne woensdag 1 november voor een kleine ingreep naar het
ziekenhuis. Zij zal gedurende het herstel vervangen worden door juf Nanda, zij rolt op deze
manier van de ene vervanging in de andere. We gaan er van uit dat juf Susanne ongeveer twee
weken uit roulatie is.
Einde Gouden Weken
De eerste etappe van het schooljaar zit er weer op… Daarmee eindigen automatisch de
Gouden Weken, die ingesteld zijn om de sfeer in de groepen aan het begin van het schooljaar
goed neer te zetten. Ook de omgekeerde oudergesprekken hebben plaatsgevonden, waardoor
we als leerkrachten en ouders samen de kinderen zo goed mogelijk kunnen helpen en
ondersteunen.
En nu er samen voor zorgen dat dit laatste jaar een Gouden Jaar zal worden!
Schoolschaatsen
Het jaarlijkse schoolschaatsen is mooi voor de winter gepland, zodat alle kinderen de geleerde
technieken toe kunnen passen als er natuurijs komt! Noteert u vast in de agenda: donderdag 9
november, donderdag 16 november en donderdag 23 november. Na de herfstvakantie volgt
een informatiebrief voor alle ouders.
Oud papier
Voor 11 november staan de volgende namen op papier: chauffeur Johan Melessen, lopers
Harro Nijdam en Dennis Melessen.
Kraampje inrichten
Het kraampje ziet er weer fantastisch uit! Na de herfstvakantie zal er weer een nieuwe invulling
komen, we verheugen ons er nu al op!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
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Jonkerkalender oktober en november 2017
21 oktober
30 oktober
9 november
10 november
11 november
15 november
16 november
20 november
23 november
27 november

Start herfstvakantie
Einde herfstvakantie
Schoolschaatsen
Nationaal schoolontbijt
Oud papier ophalen (Johan Melessen, Harro Nijdam en Dennis Melessen)
10 minuten gesprekken
Schoolschaatsen
Naschoolse sportinstuif: Sinterklaas estafettes en Pietenoefeningen
Schoolschaatsen
Teamscholing, leerlingen de hele dag vrij

???
08.30 – 09.00 uur
Vanaf 09.00 uur
Vanaf 12.30
???
14.30 – 15.30 uur
???

Werkdagen Erika in week 44:
Maandag hele dag
Dinsdagmiddag
Donderdagochtend
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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