OBS ’t Jonkertje

Nieuwsbrief 15
Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
Keuze Jumbospaaractie
Schaatslessen Kardinge
Korfbaltoernooi kerstvakantie
Juffennieuws

vrijdag 9 december 2016

(Melk)pakken meenemen
Plastic tassen
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 12 december is er weer een sport instuif met juf Monika. Zij gaat dan
badmintonles geven.
Schaatslessen Kardinge
Denkt u ook voor deze maandag weer aan de goede kleding voor de schaatslessen
voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8? Na de lessen gaan ze ook nog vrij schaatsen op
de 400 meter baan.
Korfbaltoernooi kerstvakantie
Helaas lukt het deze keer niet om teams samen te stellen: te veel leerlingen hebben
andere dingen op die dag! Jammer, want het is altijd een gezellige dag zo in de
kerstvakantie!
Juffennieuws
Het zwangerschapsverlof van juf Roxanne is begonnen: vrijdag 9 december was
voorlopig haar laatste werkdag. Lekker nog even uitrusten tot de baby komt, juf
Roxanne!
En dan nog een juffennieuwtje: juf Jeanet is in verwachting! Het broertje of zusje van
Tess wordt half juni verwacht. Van harte gefeliciteerd met deze aanstaande
gezinsuitbreiding, Jeanet, Nico en Tess!
(Melk)pakken meenemen
Wilt u uw kind een leeg en schoon melkpak meegeven naar school? Een sap pak is
natuurlijk ook prima, het liefst wel vierkante pakken. Hiervan gaan we lampionnetjes
maken voor tijdens de kerstwandeling.
Plastic tassen
Heeft u nog plastic tassen over? In de onderbouw willen ze die heel graag hebben, er
is vaak een tas nodig om iets mee te geven aan de jongere leerlingen.
Oud papier
Op zaterdag 10 december wordt er weer oud papier ingezameld. Chauffeur is Jaap
Drent, Gerard Luders en Julian Jonkman zijn de lopers.
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Kraampje inrichten
Stemmig, gezellig, knus…allemaal woorden die passen bij het kraampje in Kerstsfeer!
Met dank aan de dames die dit zo mooi hebben gemaakt!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender november en december 2016, januari 2017

10 december
12 december
12 december
19 december
19 december
21 december
16 januari
16 januari

Oud papier (Jaap Drent, Gerard Luders en Julian Jonkman)
Schaatslessen Kardinge groep 3 t/m 8
Naschoolse sportinstuif (badminton)
Schaatslessen Kardinge groep 3 t/m 8
Naschoolse sportinstuif (speeltuin / apenkooi)
Kerstviering
Klankbordgroep
Medezeggenschapsraad

12.00-13.00 uur
14.30-15.30 uur
12.00-13.00 uur
14.30-15.30 uur
17.00-19.00uur
19.30-20.15 uur
20.15-21.30 uur

Werkdagen Erika in week 50:
Maandag hele dag
Dinsdagmorgen
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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