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Licht controle
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Tienminutengesprekken
Sport, Gamen en Fun
Schoolkorfbaltoernooi
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Op maandag 14 november is er een naschoolse sportinstuif. Juf Monika gaat dan op
verzoek bunkertrefbal spelen!
Licht controle
Denkt u er aan dat op woensdag 23 november de verlichting van de fietsen wordt
gecontroleerd? Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) die dag hun fiets bij zich
hebben?
Whats app groepen
Deze groepen worden gestart na de 10 minutengesprekken. De leerkrachten zullen
dan de groepen starten.
Opbrengst Jumbo spaaractie
Van de Jumbo kregen we een mailtje dat de verzamelde punten samen €1023,66
waard zijn! Voor dit bedrag mogen we dingen uitzoeken op een speciale website.
Hierbij zullen we de leerlingen zeker betrekken, het is natuurlijk de bedoeling dat er
door hen leuk mee gespeeld kan worden!
Vervanging bij afwezigheid
Als er een leerkracht geschoold moet worden (BHV cursus, cursus website beheren
enz.) moet er vervanging worden gezocht. Op dit moment is het al een aantal keren
voorgekomen dat er niemand in de invallerspool beschikbaar was. Wij zullen er alles
aan doen om te voorkomen dat de leerlingen thuis moeten blijven, soms doen we dit
door groepen samen te voegen, soms door een leerkracht van onze school te vragen
om extra te werken enz. Afgelopen vrijdagmiddag was het ook weer zover, toen was juf
Amy bereid om extra te werken, alleen kon zij op zo korte termijn geen oppas meer
regelen voor haar kinderen. We hebben toen als team besloten dat een juf met twee
kleuters erbij een betere oplossing is dan geen juf!
Voor de vervanging van het zwangerschapsverlof van juf Roxanne zijn we ook al een
poosje op zoek naar goede vervanging. De juf die al een poosje bij groep 2 en 3 inviel
was helaas niet beschikbaar voor deze klus. Nu hebben we een mooie combi kunnen
maken van juf Susanne en meester Anjo. Zo voorkomen we dat er nog meer nieuwe
gezichten op ’t Jonkertje komen. En voor de jongetjes in de onderbouw is een meester
vast ook heel leuk!
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Tienminutengesprekken
Denkt u er aan dat op woensdag 23 november ’s middags de tienminutengesprekken
over de vorderingen van de leerlingen worden gehouden?
Sport, Gamen en Fun
Volgende week zaterdagavond (26e) organiseren ’t Marheem en juf Monika samen het
jaarlijkse Sport, Gamen en Fun in Marum. Dit is een uitje voor leerlingen uit groep 5 t/m
8, waar wij o.a. laser gamen aanbieden en nog vele trendsporten. Nadere informatie
krijgen de leerlingen nog op school.
Schoolkorfbaltoernooi
In week 47 zal er in groep 3 t/m 8 worden gevraagd wie er mee wil doen aan het
schoolkorfbaltoernooi. Wilt u vast met uw kind(eren) overleggen of zij op 28 december
mee kunnen doen?
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

Jonkerkalender november en december 2016, januari 2017

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

Naschoolse sportinstuif (bunkertrefbal)
Controle fietslichten
Tienminuten gesprekken
Sport, Gamen en Fun (informatie volgt nog)
Naschoolse sportinstuif (Pietengym, Femke en Gaudi)
Sinterklaasfeest (uitnodiging volgt)
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
14.30-15.30 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 47:
Maandag hele dag
Donderdag hele dag (directie dag )
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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