OBS ’t Jonkertje

Nieuwsbrief 9

vrijdag 10 november 2017

Onderwerpen:
 Naschoolse sportinstuif
 Juffennieuwtje(s)
 Schoolschaatsen
 Fietsverlichtingscontrole





Kerstviering
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
De volgende week is er geen naschoolse sportinstuif.
Juffennieuwtje(s)
Op maandag 6 november zijn kleinkind nummer 5 en 6 van juf Erika geboren. De twee meisjes
zijn de eerste kinderen van haar zoon Jorrit en zijn vriendin Jomi. Maxime Nora en Bente Sofie
kwamen zes weken te vroeg ter wereld, maar doen hun best om goed te groeien in de
couveuse. Maandag alweer beschuit met muisjes op school!
Schoolschaatsen
De eerste keer schoolschaatsen is alweer achter de rug! Denkt u ook volgende week
donderdag aan de juiste kleding die de leerlingen aan moeten hebben?
De volgende twee data zijn: donderdag 16 november en donderdag 23 november. De
informatiebrief is op papier naar alle ouders gegaan.
Fietsverlichtingscontrole
Op 22 november zal de jaarlijkse fietsverlichtingscontrole weer plaatsvinden. We vinden het als
school belangrijk dat kinderen en ouders zich door deze controle (nog) bewuster worden van de
gevaren in het verkeer gedurende de donkere maanden. Op school zullen er ook
verkeerslessen aan dit onderwerp worden gewijd. Wilt u de kinderen op 22 november zoveel
mogelijk de fiets mee naar school laten nemen?
Kerstviering
De laatste Kerstviering van ’t Jonkertje willen we heel graag groots aanpakken! De bewoners
van Jonkersvaart worden ook uitgenodigd om samen met de leerlingen en hun ouders een
leuke Kerstwandeling te maken. Om deze wandeling een beetje sprookjesachtig te maken
hebben we veel glazen potjes nodig om waxinelichtjes in te zetten. Graag bewaren en de week
voor Kerst mee naar school nemen.
Oud papier
Voor 11 november staan de volgende namen op papier: chauffeur Dennis Melessen, lopers
Dennis Benedictus, Robin Stuut en Bettina Ausma.
Kraampje inrichten
Het kraampje is helemaal in herfstsferen! Heel leuk, het ziet er weer gezellig uit! Bedankt,
Monika en Monique!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender november en december 2017

OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

11 november
22 november
15 november
16 november
20 november
23 november
27 november
4 december
10 december
13 december
20 december

Oud papier lopen: Dennis Melessen, Dennis Benedictus, Robin Stuut, Bettina Ausma
Fietsverlichtingscontrole
10 minuten gesprekken
Schoolschaatsen (vervoer en begeleiding geregeld)
Naschoolse sportinstuif: Sinterklaas estafettes en Pietenoefeningen
Schoolschaatsen (vervoer en begeleiding nodig)
Teamscholing, leerlingen de hele dag vrij
Sinterklaas
Oud papier lopen: Derk Jonkman, Jitze Zuidema, Albert Warnders, Chantal Pijpker
Kerstcrea (vervoer nodig)
Kerstviering

Vanaf 09.00 uur
Vanaf 12.20 uur
14.30 – 15.30 uur

09.30-12.00 uur
Vanaf 09.00 uur
08.30-12.15 uur
??

Werkdagen Erika in week 46:
Maandag hele dag
Donderdag hele dag
Vrijdag hele dag
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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