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Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
Sluiting school
Juffen en meester nieuws

vrijdag 3 februari 2017

Bezoek gemeentehuis
Oud papier

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 6 februari is er geen sportinstuif met juf Monika. Er is een studiedag voor de
leerkrachten, alle leerlingen zijn die dag vrij!
Sluiting school
Donderdag 2 februari is er weer een informatieavond van Stichting Westerwijs
geweest. De uitkomst van de denktijd van twee weken leverde het volgende plan op:
 Per 1 augustus 2017 wordt obs ’t Jonkertje gesloten
 ’t Jonkertje gaat fuseren met De Springplank
 De leerlingen van ’t Jonkertje blijven op de “dislocatie” in onze school les krijgen
gedurende het schooljaar 2017 – 2018
De MR krijgt in week 6 een brief van Gerrit Rotman en zal zich dan buigen over het al
dan niet instemmen met deze fusie.
De Medezeggenschapsraad zal u als ouders op de hoogte houden van de voortgang
van het proces.
Fijn dat de mogelijkheid er is om het komende schooljaar hier de lessen te blijven
verzorgen voor onze leerlingen!
Juffen en meester nieuws
Er komen in de week voor de voorjaarsvakantie twee stagiaires op onze school:
Marleen Woldman en Tom Gellekink. Hieronder stelt Marleen zich even aan u voor,
Tom zal dat in de toekomst ook nog even doen.
Mijn naam is Marleen Woldman en ik ben 16 jaar. Ik zit in het eerste jaar van de
opleiding Onderwijsassistent op het Noorderpoort college in Groningen. Vanaf 13
februari tot aan de zomervakantie kom ik met plezier stage lopen in groep 5,7 en 8 bij
juf Amy en juf Jeanet! De dagen dat ik er ben zijn maandag, dinsdag en woensdag. Als
jullie mij zien lopen stel gerust een vraag!
Bezoek gemeentehuis
Groep 5 en 7 gaan volgende week vrijdag 10 februari om 10.00 uur naar het
gemeentehuis van Marum. Hier krijgen ze o.a. een rondleiding. Het vervoer is
inmiddels geregeld.
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”.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
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Jonkerkalender februari 2017
6 februari
6 februari
10 februari
10 februari
11 februari
13 februari
13 februari
15 februari
16 februari
17 februari
18 februari

Studiedag leerkrachten, leerlingen hele dag vrij
Geen sportinstuif
Bezoek gemeentehuis (groep 5 en 7)
Rapporten mee naar huis
Oud papier ophalen (Rien Stuut, Albert de Vries en Derk Jonkman)
Start stage juf Marleen
Naschoolse sportinstuif (Unihockey of tikspelen)
Tienminutengesprekken
Open ochtend voor ouders en alle belangstellenden
Margedag voor alle Westerwijs scholen, leerlingen hele dag vrij
Start voorjaarsvakantie

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

Werkdagen Erika in week 6:
Maandag 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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