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Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
Winterwandeling
Leerlingen nieuws

Website verandering
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 9 januari is er weer een sport instuif met juf Monika. Er is nog geen
programma, dus voor deze maandag is het even een verrassing jullie gaan doen.
Winterwandeling
Woensdag 21 december om 17.00 uur was de winterwandeling door het Coendersbos:
De Kerstman en Kerstvrouw deelden chocolademelk uit, Olaf voorzag iedereen van
een chocoladekransje, de herder gaf de wandelaars een lekker kerstkoekje en de
ijskoningin trakteerde op spekjes en marshmallows. Na de wandeling stond er een
heerlijk buffet op de deelnemers te wachten.
Het zingen met het koor klonk deze keer ook echt heel mooi! Wij willen iedereen van
de Oudervereniging, het koor en alle andere hulpouders heel hartelijk bedanken voor
hun enorme inzet!
Leerlingen nieuws
Vanaf 9 januari zijn er twee veranderingen op ’t Jonkertje:
Na de Kerstvakantie gaat Rojan Spoelstra naar een andere school. Wij wensen hem
daar een fijne en leerzame tijd!
Op maandag 9 januari komen er twee nieuwe leerlingen bij ons op school: Bjorn en
Mats Tiesema uit Marum komen bij ons op school. Bjorn komt in groep 6 en Mats in
groep 3. Wij wensen ze een leuke tijd bij ons op ’t Jonkertje!
Website verandering
Na de Kerstvakantie zal de website van ’t Jonkertje worden overgezet naar een nieuwe
versie. Het adres blijft gelijk, het verschil zit hem vooral in de mogelijkheid om hem ook
op een mobiele telefoon te bekijken. De foto’s van de Kerstviering zullen nu ook niet
meer op de oude website worden gezet maar kunt u na 9 januari op de nieuwe versie
bewonderen.
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
Na de vakantie weer een wisseling van thema! We zijn nu al nieuwsgierig!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Allemaal prettige feestdagen en tot volgend jaar!!
OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

Jonkerkalender december 2016, januari 2017

23 december
9 januari
9 januari
9 januari
16 januari
16 januari
16 januari

Start Kerstvakantie
Website wordt vernieuwd
De school begint weer
Naschoolse sportinstuif
Naschoolse sportinstuif
Klankbordgroep
Medezeggenschapsraad

14.30 uur
08.30 uur
14.30-15.30 uur
14.30-15.30 uur
19.30-20.15 uur
20.15-21.30 uur

Werkdagen Erika in week 2:
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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