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Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 23 januari is er weer een sportinstuif met juf Monika. Ze gaat dansen met
jullie, hier gaan ook weer leerlingen meehelpen met lesgeven. Kom allemaal lekker een
extra uurtje bewegen!
Leerlingen nieuws
Een heel leuk nieuwtje: Daan Storms gaat weer met zijn papa en mama samen in hun
huis in Warga wonen. Daan gaat vanaf maandag weer naar zijn eigen school, We
vinden het fijn voor de familie Storms, maar in de groep zullen we Daan wel heel erg
gaan missen! Veel plezier weer op je “oude” school, Daan!
Dylan Watermulder zal maandag nog niet weer op school zijn.
Juffen nieuws
Nog een heel positief berichtje: juf Roxanne en Jos hebben een dinsdag 17 januari een
prachtige zoon gekregen: Elias Gijs. Het gaat goed met moeder en zoon, en Lenn is
ineens een trotse grote broer geworden! Van harte gefeliciteerd, Roxanne, Jos en
Lenn, we wensen jullie veel geluk met deze gezinsuitbreiding! Op de website kunt u
een foto van het gezin bewonderen.
Groepsgesprekken schoolarts
Naar aanleiding van het seksueel grensoverschrijdend gedrag is hier in alle groepen
raat. Deze gesprekken hebben woensdag 18 januari plaatsgevonden in aanwezigheid
van een schoolarts, Helena Schildt. De gesprekken werden voor het grootste deel door
de leerkrachten gevoerd, waar nodig kon mevrouw Schildt ook inspringen in het
gesprek. Bij de nagesprekken van de leerkrachten met mevrouw Schildt zei ze dat haar
geen bijzonderheden waren opgevallen. Het waren open gesprekken waar alle
leerlingen aan deelnamen, hoewel niet iedereen zelf inbreng had. Wel is benadrukt dat
je altijd met iemand moet gaan praten als er iets gebeurt wat je niet prettig vindt.
Inloopmoment schoolarts
Donderdag 26 januari zal mevrouw Helena Schildt om 08.30 uur op school aanwezig
zijn om vragen van ouders te beantwoorden. Haar voorkeur ging uit naar een vrij
inloopmoment, omdat ze dit als een prettige werkvorm ervaart. We hopen dat iedereen
die dit graag wil op dit moment naar school kan komen. Het is altijd mogelijk om uw
vragen via de mail te stellen of uw zorgen op deze manier met haar te delen. Het
emailadres is: helena.schildt@ggd.groningen.nl.
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Sluiting school
Na een drukke week met twee bijeenkomsten met als onderwerp de sluiting van de
school, heeft iedereen wel even behoefte aan een adempauze! Er kwamen heel wat
emoties los op beide avonden, veel ouders hebben de zorgen over hun kinderen en de
betrokkenheid bij de school duidelijk verwoord. Voor het team voelde het aan als twee
goede avonden, hoewel het onderwerp natuurlijk heel beladen is. Zowel voor de
leerlingen als voor de ouders is het een onzekere tijd. We gaan er de komende tijd
samen voor zorgen dat de rust in school zoveel mogelijk terugkeert. Met vragen,
opmerkingen of suggesties kunt u altijd bij het team terecht!
Website verandering
Op het moment dat deze nieuwsbrief geschreven wordt werkt de “oude” website nog
steeds en is de nieuwe nog niet in de lucht. Zolang dit laatste het geval is zal de “oude”
website ook worden bijgehouden. Lekker dubbel werk dus!
Oud papier
Op zaterdag 11 februari wordt het oud papier weer opgehaald. Chauffeur is Rien Stuut,
Albert de Vries en Derk Jonkman zijn de “lopers”.
Kraampje inrichten
Het is er nog niet van gekomen….. Komende week misschien? We zijn nu al
nieuwsgierig!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender januari en februari 2017

23 januari
23 januari
23 januari
25 januari
26 januari
6 februari
10 februari
11 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari

Naschoolse sportinstuif (info volgt)
Medezeggenschapsraad
Overleg Stichting Westerwijs en Medezeggenschapsraad
Start Nationale Voorleesdagen
Inloopmoment voor ouders met vragen over seksueel
grensoverschrijdend gedrag
Studiedag leerkrachten, leerlingen hele dag vrij
Rapporten mee naar huis
Oud papier ophalen (Rien Stuut, Albert de Vries en Derk Jonkman)
Tienminutengesprekken
Open ochtend voor ouders en alle belangstellenden
Margedag voor alle Westerwijs scholen, leerlingen hele dag vrij
Start voorjaarsvakantie

14.30-15.30 uur
14.30-16.00uur
19.00-20.45 uur
08.30-09.00 uur
Vanaf 08.30 uur

Vanaf 09.00 uur
Vanaf 12.30 uur
10.30-12.00 uur

Werkdagen Erika in week 4:
Maandag hele dag
Dinsdag hele dag
Donderdagochtend (directie overleg)
Vrijdagochtend
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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