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Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Op maandag 7 november is er een naschoolse sportinstuif. Drie leerlingen uit groep 7
(Wessel, Elbert en Robin) geven dan samen met juf Monika een voetballes.
Terugblik zakelijke ouderavond
Op de zakelijke ouderavond is er een leuke en leerzame voorlichting geweest over
gezonde voeding voor kinderen. De presentatie stuur ik als bijlage mee, zodat iedereen
die verhinderd was zelf nog de informatie kan bekijken.
Gezocht: nieuw lid Oudervereniging
Wie zou plaats willen nemen in de oudervereniging? Deze leuke club organiseert alle
leuke feesten en partijen en is nog op zoek naar versterking! Graag opgeven bij een lid
van de OV of bij een leerkracht. En het is beslist geen “saai vergaderclubje”!
Juffen nieuws
De komende maanden (november, december, januari en februari) is Anita Ausma als
stagiaire toegevoegd aan het team. Zij helpt op allerlei manieren in de onderbouw en
kan ook worden ingezet bij andere taken door de hele school. Anita, we wensen je een
leuke en leerzame periode op ’t Jonkertje!
Stoplicht systeem gedragsregels
Dat iedereen zich het prettigst voelt bij vaste leerkrachten en de structuur die dat met
zich meebrengt, spreekt bijna voor zichzelf: de bezetting die er nu is zullen we het hele
schooljaar houden (behalve natuurlijk het zwangerschapsverlof van juf Roxanne). Nu
het team eindelijk op volle sterkte is, starten we maandag met het nieuwe systeem om
aan te geven wanneer het gedrag van een leerling ongewenst is.
We gaan uit van “normaal” gedrag, dit is ook duidelijk omschreven en wordt
weergegeven als een grote groene cirkel. Op deze cirkel zitten wasknijpers met de
namen van alle leerlingen. Als een leerling de grens van dit “normale” gedrag over
gaat, verhuist zijn wasknijper naar een kleinere oranje cirkel, hij of zij bevindt zich dan
in de gevarenzone!
Door zich goed te gedragen kan de wasknijper weer terug naar de groene cirkel. Ga je
echter voor de tweede keer over de grens, dan komt je wasknijper met een
uitroepteken in het oranje en kun je niet meer terug naar groen voor de rest van die
dag.
Blijft een leerling volharden in zijn ongewenste gedrag, dan komt de wasknijper in de
kleine rode cirkel. Je knijper komt niet zomaar in rood terecht, maar als dat wel het
geval is heb je ook een probleem…..
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De ouders worden aan het einde van de dag hierover (telefonisch) ingelicht en de
leerling moet dezelfde dag 15 minuten nablijven.
Komt een leerling in één week voor de tweede keer in het rood dan volgt er een
gesprek met ouders, leerkracht en leerling en krijgt de leerling een thuisopdracht mee.
Door u als ouders te betrekken bij het traject willen we duidelijk maken dat niemand het
accepteert als een leerling grensoverschrijdend gedrag laat zien. Als team willen we
ons samen met u als ouders sterk maken voor een goede sfeer op school, maar ook
voor zo goed mogelijke prestaties van alle leerlingen!
In de bijlage vindt u de regels en een foto van het stoplicht. Maandag zullen alle
leerkrachten dit met de leerlingen delen en gaat het systeem in werking.
Op stap naar het bos
Woensdag 9 november gaan de leerlingen van groep 2 en 3 op stap naar het Blauwe
Bos. Wilt u de kinderen laarzen meegeven of aandoen en liefst niet de nieuwe jas of
feestjurk?
Start schoolgruiten
Vanaf volgende week komt er iedere maandag fruit voor de rest van de week. Dit gaat
20 weken door! Het zijn iedere keer drie verschillende soorten, we weten nog niet
precies of het voor drie, vier of vijf dagen voldoende is. We willen dit fruit graag
aanbieden als extra fruit, blijft u dus alstublieft wel fruit meegeven voor in de
ochtendpauze.
Wecycle
De einddatum voor de Wecycle actie is iets naar voren geschoven. Ik kreeg bericht dat
de inzameldoos al vanaf 14 november opgehaald kan worden. Op dit moment zitten er
28 artikelen in de doos. We moeten er 70 hebben om in aanmerking te komen voor
een cadeautje voor de school! Verzamelen en inleveren dus heel graag!
Denk volgende week ook aan het inleveren van niet werkende lampionnenstokjes!!
Oud papier
Voor 12 november staan de volgende namen op papier: chauffeur is Rolf Turksema,
lopers zijn Jitze Zuidema en Dennis Benedictus.
Kraampje inrichten
Super gezellig kraampje met “Herfst” als thema staat er in het middendeel. Bedankt
Monika en Moniek!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
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Jonkerkalender november en december 2016

7 november
7 november
11 november
12 november
14 november
14 november
Week 46
23 november
2 december
10 december
21 december
28 december

Start Schoolfruit (20 weken)
Naschoolse sportinstuif (voetbal)
Nationaal schoolontbijt
Oud papier (Rolf Turksema, Jitze Zuidema en Dennis
Benedictus)
Naschoolse sportinstuif (nog onbekend)
Einde Wecycle actie
Kraampje inrichten (thema Sinterklaas) Tineke en Gea
Tienminuten gesprekken
Sinterklaasfeest
Oud papier (Jaap Drent, Gerard Luders en Julian Jonkman)
Kerstviering
Schoolkorfbaltoernooi in Marum

14.30-15.30 uur
08.30 uur

14.30-15.30 uur

12.00 -?

Werkdagen Erika in week 45:
Maandag hele dag
Donderdagochtend (directieoverleg)
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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