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Survival run Boerakker
WeCycle actie start week 42
Werkdagen Erika

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportactiviteit
Maandag is juf Monika er weer, na schooltijd kun je Apenkooi spelen! Na de herfstvakantie gaan de
sportmiddagen gewoon door, de onderwerpen zijn nog niet bekend!
Kinderboekenweek
Start Kinderboekenweek op woensdag 7 oktober van 08.30 – 09.00 uur
De Kinderboekenweek met het thema “Raar maar waar” ging op een leuke manier van start. Alle
leerlingen waren samen in het speellokaal waar ze werden ontvangen door professor Luktny. Er werd
kort een prentenboek voor groep 1, 2 en 3 geïntroduceerd en vervolgens ging de professor over tot
wetenschappelijk zéér verantwoorde vertoning van diverse proefjes. Langzaam en snel water, de geest
uit de fles, de betoverde sinaasappelschil, een colafontein en een kaarttruc werden aan de leerlingen
vertoond. Af en toe was het effect verbazend en af en toe riep de professor: “Lukt niet!” De
belangstelling voor het thema was in elk geval gewekt en dat was natuurlijk het doel van de
voorstelling!
Proefjes circuit op vrijdag 9 oktober van 10.30 – 11.30 uur
Deze ochtend werden er door de leerlingen zelf allemaal proefjes gedaan. Dit gebeurde in circuitvorm,
waarbij met hulp van 6 ouders de leerlingen in 6 groepjes alle proefjes gingen doen. Het was een
gezellige ochtend, en ook hier waren de kinderen bij sommige proefjes echt verbaasd! Het schuimende
glas was erg favoriet bij de leerlingen! Het proefjes circuit sloot ook weer heel mooi aan op het thema
“Raar maar waar!”.
Afsluiting Kinderboekenweek op 15 oktober van 14.00 – 15.00 uur
Volgende week donderdag sluiten we de Kinderboekenweek af op traditionele wijze: we houden dan
open huis. Dit zal deels onder schooltijd en vervolgens aansluitend na schooltijd plaatsvinden.
Om 14.00 uur wordt er voorgelezen door een schrijfster uit haar nieuwe boek: Prinsen Flatulentia, dit
gaat over een scheten latende prinses!
Om 14.30 uur is de opening van onze dorpsbibliotheek. Omdat de bibliobus niet meer in Jonkersvaart
komt, hebben we samen met EMM bedacht dat er in de Dorpskamer wel een kast met uitleenboeken
kan komen te staan. Op dit moment staan er nog voornamelijk kinderboeken (voorzien van een stempel
van de school en een sticker met het goede leesniveau). Door inbreng van iedereen die nog leuke
boeken heeft staan hopen we ook een gevulde kast met leesboeken voor iets oudere kinderen en
volwassenen te kunnen samenstellen.
Na deze opening is er een boekenmarkt voor alle leerlingen: het is de bedoeling dat iedere leerling
boekjes meeneemt om te verkopen, waarbij de prijs niet hoger dan €1,- mag zijn. Zo kan iedereen ook
iets kopen. De kinderen moeten een kleedje meenemen dat ze in het speellokaal kunnen uitspreiden,
we hebben daar een overdekte boekenmarkt.
Data contactmiddagen etc.
Het eerstvolgende 10 minutengesprekken zal op woensdag 18 november plaatsvinden. Deze keer
voeren we alleen de gesprekken als de ouder of de leerkracht dit nodig vindt. We maken hier geen
rooster voor, maar u hoort tijdig hoe u zich hiervoor kunt aanmelden of hoe u hiervoor wordt
uitgenodigd.
Op 19 februari krijgt uw kind een rapport mee, waarin ook de gegevens van de Cito M toetsen worden
vermeld. Woensdagmiddag 24 februari volgen dan de 10 minutengesprekken over de vorderingen van
uw kind(eren).
Op 1 juli krijgt uw kind weer een rapport mee, waarin ook de gegevens van de Cito E toetsen worden
vermeld. Woensdagmiddag 6 juli volgen dan de 10 minutengesprekken over de stand van zaken aan
het einde van het schooljaar.
Wilt u deze dagen vast noteren in uw agenda? U ontvangt voor de 10 minutengesprekken in februari en
juli een uitnodiging en een rooster.
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Kosteloos materiaal
Blijft u nog even verzamelen en meegeven aan uw kind(eren)? Alvast bedankt!
Survival run
Wat een prachtige middag hebben de leerlingen (en juffen) van groep 5 t/m 8 gehad in Boerakker! De
foto’s spreken voor zich, neem vooral een kijkje op de website bij het fotoalbum “Survival”. Echt super
hoe de leerlingen (en ook de juffen) de hindernissen te lijf zijn gegaan!
WeCycle actie start week 42
Vanaf maandag 12 oktober t/m vrijdag 13 november staan er weer twee grote dozen in school klaar
waarin u uw oude / kapotte elektrische apparaten kunt inleveren. Geen grote dingen (het moet door het
gat in de deksel passen, niet stiekem de deksel er af halen!!) en vieze dingen met bijvoorbeeld vet of
vocht er nog in. Vanaf maandag 16 november zijn de dozen dicht omdat ze vanaf die dag kunnen
worden opgehaald.
Werkdagen Erika
Sinds ik minder werk heb ik in eerste instantie dezelfde werkdagen aangehouden die ik altijd op ’t
Jonkertje had. Nu blijkt toch dat ik vaak ook op andere dagen aan het werk ben (scholing, afspraken
met derden, vergaderingen van alle directeuren etc.)
Hierdoor maak ik vaak meer uren dan de 21 waarvoor ik betaald word. Daarom zal het in de toekomst
vaker voorkomen dat ik met mijn dagen ga schuiven: zo ben ik volgende week op dinsdag (scholing),
een deel van de donderdag en vrijdag aan het werk.
Voor zover dit van te voren bekend is, zal ik op de nieuwsbrief vermelden wanneer ik gedurende de
volgende week op ’t Jonkertje aanwezig zal zijn.
Voor spoedgevallen en afspraken is het vaak prima mogelijk om buiten de genoemde dagen iets te
plannen of mij te bereiken.

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

10 oktober
12 oktober t/m 13 november
12 oktober
15 oktober
15 oktober

19 t/m 23 oktober
26 oktober

Oud papier lopen
WeCycle actie (inleveren oude elektrische apparaten)
Naschoolse sportactiviteit: Apenkooi
Bezoek bibliotheek groep 1, 2 en 3
Afsluiting Kinderboekenweek voorlezen door schrijfster
Opening bibliotheekje
Kinderboekenmarkt
Herfstvakantie
Naschoolse sportactiviteit

Werkdagen Erika week 42
Maandagochtend
Dinsdag (scholing elders)
Vrijdag
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14.30-15.30 uur
14.00 – 14.30 uur
14.30 uur
14.30 – 15.00 uur
14.30-15.30 uur

