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Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Iedere maandagmiddag is er weer een sportinstuif met juf Monika! Voor volgende week staat
er “dansen” op het programma. Deze les wordt samen met een paar leerlingen door juf
Monika gegeven!
Formatie info en schooldagen
Hier onder vindt u het complete plaatje zoals het er nu voor de komende weken uit gaat zien.

aantal
groep
mamo
mami
dimo
dimi
woemo
domo
domi
vrijmo
vrijmi

5 (2 / 3)
2 en 3
Susanne
Roxanne
Susanne
Susanne
Susanne
Roxanne
Roxanne
Roxanne
vrij

11 (5 / 7)
4 en 6
Lidy
Lidy
Karin
Karin
Lidy
Lidy
Lidy
Karin
Karin

12 (2 / 9)
5 en 7
Amy
Amy
Jeanet
Jeanet
Jeanet
Amy
Amy
Jeanet
Jeanet

Een deel van de maandagochtend en een deel van de vrijdagmiddag zal juf Roxanne
besteden aan extra hulp.
Op dinsdag kan juf Lidy haar IB taken uitvoeren. Op maandag en vrijdag heeft juf Erika
directiedagen.
Gymnastiek in De Wilp voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 is er op dinsdagmiddag, groep 4
t/m 8 krijgt op vrijdagmiddag nog een keer gymles in De Wilp.
De leerlingen van groep 7 krijgen op maandagmiddag Levensbeschouwelijk onderwijs van
mevrouw Sietske Oostveen.
Meester en juffennieuws
Juf Amy Leicester (in het mailtje had ik per ongeluk haar meisjesnaam gebruikt) en juf Karin
de Jonge zullen in ieder geval de komende weken de uren invullen die vrij kwamen door de
wijziging in aanstelling van René Engelsman.
Schooltijden
Om organisatorische redenen hebben we in alle groepsroosters wat aanpassingen gemaakt.
De schooltijden veranderen hierdoor niet, maar we starten in alle groepen iedere ochtend om
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precies 08.30 uur met de rekenlessen! De leerlingen worden om 08.25 uur naar binnen
gehaald, zodat iedereen om 08.30 uur op de goede plek zit. Wilt u er voor zorgen dat uw kind
/ kinderen op tijd is / zijn?
Omgekeerde 10 minuten gesprekken
Om een goede start van het schooljaar te maken willen we graag een gesprek met alle
ouders over hun kijk op hun kind hebben. Op die manier kunnen we samen met u voor ieder
kind de beste aanpak verzorgen! Als bijlage het rooster voor de 10 minutengesprekken. Past
de tijd u niet goed, dan graag even een afspraak met de leerkracht plannen. U krijgt ook het
formulier met een aantal vragen waar u het mogelijk over kunt hebben.
Gezonde school
In de vakantie kwam de mededeling dat ’t Jonkertje het vignet “Gezonde school” heeft
behaald. Het eerste themacertificaat dat we hebben gekregen betreft “Voeding”. Hierover is
op een ouderavond in mei al het een en ander meegedeeld, maar het is nu officieel gelukt!
Het beleidsdocument omtrent gezonde voeding dat we op school hebben aangenomen kunt
u vinden op de website en stuur ik ook als bijlage bij deze nieuwsbrief mee.
Het beleid houdt in dat er op school gezond gegeten en gedronken wordt, zowel bij het
fruiteten als bij het overblijven. Bij het fruiteten alleen fruit of een boterham, geen koeken etc.
Hierover doen we ieder jaar ook meerdere projecten zoals: Smaakmakers, Schoolgruiten,
Pauzehap etc. Ook in diverse soorten drinken zit vaak erg veel suiker, daarom willen we de
leerlingen op school graag water laten drinken voor de dorst, bij het overblijven zou melk,
thee of water een goede keuze zijn. Aangezien we hier serieus mee aan de gang gaan,
willen we hiervoor uw medewerking vragen!
Ouderhulp
Doordat groep 8 van school af is, zitten we voor een aantal zaken te springen om ouderhulp!
Denk hierbij aan een plaats in de Medezeggenschapsraad, deelname aan de
Klankbordgroep, chauffeurs voor de schooltaxi, iemand voor de verkeerscommissie enz.
enz……
Graag even opgeven bij een leerkracht of bij Erika. Het formulier ouderhulp komt ook als
bijlage met de nieuwsbrief mee. Graag inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Oud papier
Voor 10 september staan de volgende namen op papier: Rolf Turksema, Gerard Luders en
André Kajuiter.
Kraampje inrichten
Hiervoor is nog geen schema. Zodra dat er is zet ik het weer op de nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender augustus / september 2016

29 augustus
5 september
7 september
10 september
12 september
12 september
12 september
12 september

Start Gouden Weken
Naschoolse sportinstuif: Dansen
Omgekeerde 10 minuten gesprekken
Oud papier ophalen (Rolf Turksema, Gerard Luders, André Kajuiter)
Naschoolse sportinstuif: Dansen
Informatieavond groep 4 en 6
Informatieavond groep 1, 2 en 3
Informatieavond groep 5 en 7

Werkdagen Erika in week 35:
Maandag hele dag
Dinsdagochtend
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14.30 – 15.30 uur
12.15 – 15.30 uur
Vanaf 09.00 uur
14.30 – 15.30 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur

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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