OBS ’t Jonkertje

Nieuwsbrief 11
Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
Schaatslessen
Gezocht: nieuw lid Oudervereniging
Schoolgruiten
Whats app groepen

vrijdag 11 november 2016
Sinterklaas en Kerst
Tienminutengesprekken
Wecycle
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Op maandag 14 november is er een naschoolse sportinstuif. Juf Monika doet dan het
James Bond spel.
Licht controle
Op woensdag 23 november doen we mee aan de Veilig Verkeer actie “Ik val op”. De
verlichting van de fietsen wordt die dag gecontroleerd op school. Natuurlijk krijgen de
leerlingen ook lessen over dit thema. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) die dag
hun fiets bij zich hebben?
Schaatslessen
Groep 3 t/m 8 gaat ook dit jaar weer drie weken schaatslessen volgen in Kardinge. Dit
gaan we doen op de volgende maandagen: 5, 12 en 19 december van 12.00 tot 13.00
uur.
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”!
Sinterklaas en Kerst
We vieren het Sinterklaasfeest op vrijdagochtend 2 december. Kerst gaan we samen
met EMM vieren op woensdag 22 december. Nadere informatie volgt natuurlijk, maar
wilt u deze twee data vast in uw agenda noteren?
Tienminutengesprekken
Op woensdag 23 november houden we ’s middags de tienminutengesprekken over de
vorderingen van de leerlingen. Mocht u niet kunnen op die middag, wilt u dan zelf met
de leerkracht een afspraak maken op een voor u passend moment? Niet alle leerlingen
staan op de lijst omdat er zijn al wat afspraken gepland staan andere momenten.
Schoolgruiten
We zijn gestart met het uitdelen van schoolfruit en groente. Er is ook een
informatiefolder voor ouders, die krijgt u als bijlage bij deze nieuwsbrief toegezonden.
Whats app groepen
We willen met whats app groepen van ouders en leerkrachten gaan werken om u ook
op deze snelle manier van informatie te kunnen voorzien. We maken vaste afspraken
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over het gebruik van die groepen. U krijgt die afspraken in een bijlage bij deze
nieuwsbrief.
Wecycle
Hoera!!! We hebben het aantal van 75 artikelen gehaald! De dozen zijn al tot de rand
gevuld, maar volgende week kunnen de niet werkende lampionnenstokjes nog wel aan
de zijkant bij de dozen ingedaan worden. Iedereen heel erg bedankt voor het
verzamelen en inleveren!
Oud papier
Voor 12 november staan de volgende namen op papier: chauffeur is Rolf Turksema,
lopers zijn Jitze Zuidema en Dennis Benedictus.
Kraampje inrichten
Het volgende thema zal binnenkort in het kraampje verschijnen. Tineke en Gea nemen
dit op zich deze keer.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender november en december 2016

Week 46
21 november
23 november
23 november
2 december
5 december
10 december
12 december
19 december
21 december
28 december
16 januari
16 januari

Kraampje inrichten (thema Sinterklaas) Tineke en Gea
Naschoolse sportinstuif(bunkertrefbal)
Controle fietslichten
Tienminuten gesprekken
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
12.00-15.00 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 46:
Donderdag hele dag (directie scholing)
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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