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Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Iedere maandagmiddag is er weer een sportinstuif met juf Monika! Voor volgende week staat er
“dansen” op het programma. Deze les wordt samen met een paar leerlingen door juf Monika
gegeven!
Feestweek
In Jonkersvaart barst de feestweek weer los!! Op woensdag is er een leuke activiteit voor de
jeugd: hier mogen natuurlijk ook broertjes en zusjes en leerlingen uit andere dorpen aan mee
doen: allemaal even opgeven dus! Nog zoiets leuks waar ook alle leerlingen aan mee kunnen
doen is de playback show die volgende week zaterdag op het programma staat. Het
programma stuur ik ook als bijlage mee, hier kunt u zien waar de kinderen zich op kunnen
geven. Ook ouders zijn op woensdag en zaterdag van harte uitgenodigd door EMM.
Juffennieuws
De nieuwe juf voor GVO, juf Sietske Oosterveen, stelt zich even aan u voor via een brief die als
bijlage van deze nieuwsbrief verstuurd wordt. Wij wensen haar een fijne tijd als leerkracht op
onze school!
Schooltijden
Hierbij nogmaals het dringende verzoek om de kinderen op tijd (voor 08.25 uur) naar school te
brengen. De instructies gaan precies om 08.30 van start, u benadeelt uw kinderen als ze te laat
komen en stoort de leerkracht en andere kinderen tijdens de uitleg!
Omgekeerde 10 minuten gesprekken
De gesprekken van groep 4 en 6 woensdag 7 september vervallen omdat juf Lidy dan in ieder
geval niet aan het werk is, u hoort van ons wanneer deze gesprekken plaats zullen vinden.
Studiedagen leerkrachten
Dit jaar zijn er drie verplichte studiedagen binnen Stichting Westerwijs. Verder zijn er op
schoolniveau nog twee studiemiddagen en één studiedag gepland. De leerlingen zijn op deze
momenten vrij.
Noteert u de data vast in uw agenda?
31-10-2016
06-02-2017
17-02-2017
22-03-2017
12-06-2017
21-07-2017

studiemiddag
studiedag
bovenschoolse margedag
bovenschoolse studiedag
studiemiddag
bovenschoolse margedag
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Gezonde school
We zien al veel gezond eten en drinken in de tassen van de leerlingen mee naar school komen:
fijn!
Nog even voor de duidelijkheid op een rijtje wat de bedoeling is:
Ochtendpauze (fruiteten):
fruit of een boterham met water of melk (geen yoghi of sap)
Middagpauze (broodeten):
boterhammen met water, melk of thee
Kinderen die graag thee willen drinken tussen de middag kunnen dit op school krijgen.
We hebben in iedere groep een vaste “tosti-dag” waarop van de meegenomen boterhammen
met kaas tosti’s worden gemaakt.
Tosti-dagen:
maandag groep 4 en 6
donderdag groep 2 en 3
vrijdag groep 5 en 7
Koeken en pakjes of flesjes drinken kunnen niet meer op school worden gegeten of gedronken.
Ouderhulp
Wilt u het formulier over ouderhulp uiterlijk volgende week vrijdag inleveren? We zijn op zoek
naar heel wat extra hulp, ook de Luizenbrigade zoekt versterking! De schooltaxi is op dit
moment ook moeilijk te bemensen, hier ook graag hulp!!
Afspraken gymnastiek
Vorig schooljaar hebben we het douchen na de les tijdelijk niet meer verplicht gesteld: de
leerlingen konden zelf kiezen tussen douchen en wassen. Helaas kwam tijdens de evaluatie
aan het einde van het schooljaar naar voren dat het wassen en douchen steeds minder serieus
gedaan werd. De hygiëne vinden we toch wel een belangrijke zaak en daarom gaan we het
verplicht douchen weer invoeren. Wilt u daar rekening mee houden bij het inpakken van de
gymtas?
Jumbo spaaractie
Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke
besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan de
school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen deze punten aan onze school te geven. Van
de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra spelmaterialen voor de kinderen
aanschaffen. Op de website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken
en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze
school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de
ingang staat een “drop-box” waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten. Ook familie en
buren kunnen natuurlijk mee doen!
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!
Oud papier
Voor 10 september staan de volgende namen op papier: Rolf Turksema, Gerard Luders en
André Kajuiter.
Kraampje inrichten
Hiervoor is nog geen schema. Zodra dat er is zet ik het weer op de nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender september 2016

5 september
7 september
7 september
10 september
12 september
12 september
12 september
12 september

Naschoolse sportinstuif: Dansen
Start Jumbo spaaractie voor scholen (t/m 11 oktober)
Omgekeerde 10 minuten gesprekken
Oud papier ophalen (Rolf Turksema, Gerard Luders, André Kajuiter)
Naschoolse sportinstuif: Dansen
Informatieavond groep 4 en 6
Informatieavond groep 1, 2 en 3
Informatieavond groep 5 en 7
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14.30 – 15.30 uur
12.15 – 15.30 uur
Vanaf 09.00 uur
14.30 – 15.30 uur
18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur

Werkdagen Erika in week 36:
Maandag hele dag
Donderdagochtend directieoverleg Westerwijs
Vrijdag hele dag
Voor spoedgevallen en afspraken is het heel goed mogelijk om buiten de genoemde dagen
Erika te bereiken of een afspraak te plannen.
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