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Nieuwsbrief 16

vrijdag 16 december 2016

Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
Schaatslessen Kardinge
(Melk)pak en lampionstokje meenemen
Hulp gevraagd voor de Kerstcrea
Nieuw gezicht binnen de school

Plastic tassen
Winterwandeling
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 19 december is er weer een sport instuif met juf Monika. Zij gaat dan
apenkooi geven.
Schaatslessen Kardinge
Denkt u maandag weer (voor de laatste keer) 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.
(Melk)pak en lampionstokje
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. Ook een lampionnenstokje is handig om mee te
geven voor woensdag.
Hulp gevraagd voor de Kerstcrea
Donderdag 22 december is er van 11.00 – 14.00 uur een Kerstcrea. We gaan dan
allerlei leuke dingen maken:
 een houten vogelhuisje met de leerlingen van groep 5 t/m 8
 vetbollen en pindakettingen voor de leerlingen van groep 2 t/m 4
 nog wat kleinere kerstknutsels
Hiervoor hebben we nog wel wat extra handen nodig. Opgeven kan bij juf Jeanet.
Nieuw gezicht binnen de school
Vanaf volgende week zal er op dinsdag, woensdag en donderdag een nieuw gezicht
binnen de school te zien zijn: Harrie Cruiming uit Nuis zal tijdelijk conciërge
werkzaamheden uitvoeren op school. Ook zal hij op deze dagen chauffeur zijn voor de
leerlingen die dan gebruik maken van de taxi. We hopen dat hij zich snel thuis zal
voelen op onze school en wensen hem veel werkplezier bij ons.
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.
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Winterwandeling
Woensdag 21 december om 17.00 uur start de kerstviering met een samenzang van
het koor. Daarna gaan ouders/bekenden en leerlingen samen de Winterwandeling
lopen. Als iedereen er weer is start het buffet. We hopen dat iedereen komt, het is toch
altijd erg gezellig en sfeervol!
Oud papier
Op zaterdag 14 januari haalt EMM het oud papier voor ons op. De opbrengsten zijn
helemaal voor de oudervereniging! Bedankt, EMM, voor de hulp!
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

19 december
19 december
21 december
23 december
9 januari
9 januari
16 januari
16 januari

Schaatslessen Kardinge groep 3 t/m 8
Naschoolse sportinstuif (speeltuin / apenkooi)
Kerstviering: samenzang, winterwandeling en buffet.
Start Kerstvakantie
Website wordt vernieuwd
De school begint weer
Klankbordgroep
Medezeggenschapsraad

12.00-13.00 uur
14.30-15.30 uur
17.00-19.00uur
14.30 uur

19.30-20.15 uur
20.15-21.30 uur

Werkdagen Erika in week 51:
Maandag hele dag
Dinsdag halve 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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