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Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 16 januari is er weer een sportinstuif met juf Monika. Ze gaat bunkertrefbal
met jullie spelen. Veel leerlingen vinden dit erg leuk, kom allemaal lekker een extra
uurtje bewegen!
Brief sluiting school
Volgende week is de informatieavond van het bestuur over de voorgenomen sluiting
van de school. De verbazing en onrust van ouders over dit onderwerp kunnen wij ons
heel goed voorstellen. In het verleden is altijd gesproken over een tijdige aankondiging,
waarbij altijd nadrukkelijk om een “laatste jaar” is gevraagd. Ook was de herkomst van
de mail niet direct duidelijk voor veel ouders. De verspreiding van de brief vanaf het
mailadres van de Stichting Westerwijs was een keuze die buiten ons om is gemaakt.
Wel willen we als team van de school vragen om vooral uw zorgen bij ons neer te
leggen en al uw vragen aan ons te stellen. Samen zullen we de problemen die zich
mogelijk voor gaan doen zo goed mogelijk op proberen te lossen.
Volgende week dinsdag17 januari is er een avond georganiseerd waarop de
Oudervereniging en de werkgroep Wijsheid (in 2011 in het leven geroepen n.a.v. de
toen opgestelde Dorpsvisie van Jonkersvaart, met als doel de school te behouden voor
het dorp) graag met alle ouders in gesprek gaan en iedereen de kans willen geven om
met elkaar te overleggen voordat de informatieavond van donderdag 19 januari
plaatsvindt.
Leerlingen nieuws
Voor het maken van speelafspraken nog even ter aanvulling het adres en
telefoonnummer van Bjorn en Mats Tiesema uit Marum: Beukenlaan 26, tel 0594
853540.
Website verandering
Op het moment dat deze nieuwsbrief geschreven wordt werkt de “oude” website nog
steeds en is de nieuwe nog niet in de lucht. Zolang dit laatste het geval is zal de “oude”
website ook worden bijgehouden.
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
Komende week weer een wisseling van thema! We zijn nu al nieuwsgierig!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

Jonkerkalender januari en februari 2017

14 januari
16 januari
16 januari
16 januari
17 januari
19 januari
23 januari
?? januari
25 januari
6 februari
10 februari
11 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari

Oud papier ophalen EMM
Naschoolse sportinstuif Bunkertrefbal
Klankbordgroep gaat niet door
Medezeggenschapsraad
Avond voor ouders (Oudervereniging en werkgroep Wijsheid)
Informatieavond Westerwijs voorgenomen sluiting 01-08-2017
Naschoolse sportinstuif (info volgt)
Informatieavond over Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag
Start Nationale Voorleesdagen
Studiedag leerkrachten, leerlingen hele dag vrij
Rapporten mee naar huis
Oud papier ophalen (Rien Stuut, Albert de Vries en Derk Jonkman)
Tienminutengesprekken
Open ochtend voor ouders en alle belangstellenden
Margedag voor alle Westerwijs scholen, leerlingen hele dag vrij
Start voorjaarsvakantie

Vanaf 09.00 uur
14.30-15.30 uur
19.30-20.15 uur
20.15-21.30 uur
20.00-?? uur
20.00-?? uur
14.30-15.30 uur
20.00-21.30 uur
08.30-09.00 uur

Vanaf 09.00 uur
Vanaf 12.30 uur
10.30-12.00 uur

Werkdagen Erika in week 3:
Maandag hele dag
Dinsdag hele dag
Donderdag hele 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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