OBS ’t Jonkertje

Nieuwsbrief 13
Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
Whats app groepen
Voorleeskampioen groep 7 en 8
WC gebruik

vrijdag 25 november 2016

Juffennieuws
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Op maandag 28 november is er een naschoolse sportinstuif. Juf Monika gaat dan
samen met Femke en Gaudi Pietengym geven!
Whats app groepen
Deze groepen worden zeer binnenkort gestart of zijn al gestart.
Voorleeskampioen groep 7 en 8
Na een spannende strijd is Wessel Stuut de voorleeskampioen van de bovenbouw
geworden. Gefeliciteerd, Wessel! In februari / maart mag hij mee gaan doen aan de
Nationale Voorleeskampioenschappen, te beginnen met de gemeentelijke voorrondes.
Wessel las mooi voor uit het boek Oorlog en Vriendschap van Dolf Verroen. De jury
prees hem vooral omdat hij mooi op toon voorlas.
WC gebruik
Het is al weer een poosje mis met de hygiëne bij de jongens wc’s. Nu trof de
schoonmaakster zelfs plas aan OP DE STORTBAK! We gaan hier maandag met de
heren over spreken en moeten maar weer een controle systeem opzetten om deze
vieze omstandigheden te voorkomen.
Juffennieuws
Geen spannend nieuws of veranderingen deze keer maar even een handige wisseling
van dagen: maandag en dinsdag staat juf Amy voor groep 5 en 7, de rest van de week
geeft juf Jeanet les aan deze groepen.
Oud papier
Op zaterdag 10 december wordt er weer oud papier ingezameld. Chauffeur is Jaap
Drent, Gerard Luders en Julian Jonkman zijn de lopers.
Kraampje inrichten
Als je de school inloopt, kom je al gelijk in de sfeer rondom Sinterklaas! Superleuk
kraampje is het weer geworden!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

Jonkerkalender november en december 2016, januari 2017

28 november
2 december
5 december
10 december
12 december
19 december
21 december
28 december
16 januari
16 januari

Naschoolse sportinstuif (Pietengym, Femke en Gaudi)
Sinterklaasfeest
Schaatslessen Kardinge groep 3 t/m 8
Oud papier (Jaap Drent, Gerard Luders en Julian Jonkman)
Schaatslessen Kardinge groep 3 t/m 8
Schaatslessen Kardinge groep 3 t/m 8
Kerstviering
Schoolkorfbaltoernooi in Marum
Klankbordgroep
Medezeggenschapsraad

14.30-15.30 uur
09.00-10.00 uur
12.00-13.00 uur
12.00-13.00 uur
12.00-13.00 uur
± 17.00 uur
19.30-20.15 uur
20.15-21.30 uur

Werkdagen Erika in week 48:
Maandag hele dag
Dinsdagmiddag
Vrijdag hele dag
Voor spoedgevallen en afspraken is het meestal goed mogelijk om buiten de
genoemde dagen Erika te bereiken of een afspraak te plannen.
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