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Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
Inloopmoment schoolarts
Sluiting school

Website verandering
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 30 januari is er weer een sportinstuif met juf Monika. Jullie kunnen gaan
judoën, ook deze keer gaan er weer leerlingen meehelpen met lesgeven. Kom allemaal
lekker een extra uurtje bewegen!
Inloopmoment schoolarts
Naar aanleiding van het seksueel grensoverschrijdend gedrag was er in alle groepen
over dit onderwerp gepraat. Deze gesprekken hebben woensdag 18 januari
plaatsgevonden in aanwezigheid van een schoolarts, Helena Schildt.
Donderdag 26 januari was mevrouw Helena Schildt om 08.30 uur op school aanwezig
om vragen van ouders te beantwoorden. Hier zijn geen ouders met vragen gekomen.
Het blijft mogelijk om uw vragen via de mail te stellen of uw zorgen op deze manier met
haar te delen. Haar emailadres is: helena.schildt@ggd.groningen.nl.
Sluiting school
Op maandag 23 januari is er een bijeenkomst geweest van de MR van ’t Jonkertje,
Gerrit Rotman en Erika Sprang. Van deze bijeenkomst krijgt u van de MR een kort
verslagje. Donderdag 2 februari is er weer een informatieavond van Stichting
Westerwijs, aanvang 20.00 uur.
Website verandering
En….: hoera!!!!! De nieuwe website werkt. Een voordeel van deze nieuwe versie is dat
hij ook op mobiele telefoons goed te bekijken is. Mist u bepaalde informatie op de site?
Dit kunt u altijd aangeven bij Erika en Jeanet, zij zijn de webmasters en verzorgen de
plaatsing van belangrijke stukken, nieuws en (leuke) weetjes.
Oud papier
Op zaterdag 11 februari wordt het oud papier weer opgehaald. Chauffeur is Rien Stuut,
Albert de Vries en Derk Jonkman zijn de “lopers”.
Kraampje inrichten
Een leuk winterkraampje, heel toepasselijk op dit moment! Bedankt voor het
aanpassen, actieve ouders!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
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Jonkerkalender januari en februari 2017

30 januari
1 februari
2 februari
6 februari
6 februari
10 februari
11 februari
13 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari

Naschoolse sportinstuif (judo)
Start Nationale Voorleesdagen
Informatieavond Stichting Westerwijs
Studiedag leerkrachten, leerlingen hele dag vrij
Geen sportinstuif
Rapporten mee naar huis
Oud papier ophalen (Rien Stuut, Albert de Vries en Derk Jonkman)
Naschoolse sportinstuif (Unihockey of tikspelen)
Tienminutengesprekken
Open ochtend voor ouders en alle belangstellenden
Margedag voor alle Westerwijs scholen, leerlingen hele dag vrij
Start voorjaarsvakantie

14.30-15.30 uur
08.30-09.00 uur
20.00 uur

Vanaf 09.00 uur
14.30-15.30 uur
Vanaf 12.30 uur
10.30-12.00 uur

Werkdagen Erika in week 5:
Maandag hele dag
Dinsdag hele dag (directie overleg)
Donderdagmiddag
Vrijdagochtend
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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