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Onderwerpen:
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Sluiting school
Nieuw computersysteem

Bezoek gemeentehuis
Kraampje
Oud papier

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 13 februari is er een sportinstuif met juf Monika. Juf Monika gaat Unihockey
of tikspelen met jullie doen! Kom je allemaal lekker uitleven in de gymzaal en bij mooi
weer misschien wel op het veld!
Sluiting school
Op 7 februari heeft de MR de brief en het instemmingsformulier over de voorgenomen
fusie met de Springplank ontvangen. De MR heeft dit gelezen en zal zich buigen over
de gestelde vragen en de voorwaarden die werden genoemd.
De Medezeggenschapsraad zal u als ouders op de hoogte houden van de voortgang
van dit proces.
Nieuw computersysteem
Vanaf woensdag 8 februari werd er hard gewerkt aan het nieuwe computersysteem
waar alle Westerwijs scholen mee gaan werken. De planning was dat het twee dagen
zou duren, maar er deden zich wat problemen voor. Dit had helaas tot gevolg dat we
niet alle rapporten op tijd konden printen, maandag krijgen de leerlingen die het nog
niet hebben hun rapport mee naar huis.
Vanaf maandag hopen we weer normaal te kunnen werken.
Bezoek gemeentehuis
Groep 5 en 7 zijn op vrijdag 10 februari ‘s ochtends naar het gemeentehuis van Marum
geweest. Hier hebben ze veel geleerd over hoe het hier allemaal gaat. Ze kwamen met
een aardig presentje en erg enthousiast weer op school!
Kraampje
Er stond nog een verandering van het kraampje gepland in week 7, de week van
Valentijn. Maar er zal in elk geval na de voorjaarsvakantie weel een nieuwe inrichting
komen, het onderwerp is dan “Lente”.
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
11 februari
13 februari
13 februari
15 februari
16 februari
16 februari
17 februari
18 februari
27 februari

Oud papier ophalen (Rien Stuut, Albert de Vries en Derk Jonkman)
Start stage juf Marleen
Naschoolse sportinstuif (Unihockey of tikspelen)
Tienminutengesprekken
Start stage meester Tom
Open ochtend voor ouders en alle belangstellenden
Margedag voor alle Westerwijs scholen, leerlingen hele dag vrij
Start voorjaarsvakantie
Weer naar school

Werkdagen Erika in week 7:
Maandag hele dag
Donderdag hele dag (open ochtend op school, ‘s middags scholing)
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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Vanaf 09.00 uur
14.30-15.30 uur
Vanaf 12.30 uur
10.30-12.00 uur

