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Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 27 februari is er weer een heel leuke sportinstuif met juf Monika. Ze gaat met
jullie allerlei verschillende circus oefeningen doen!
Teamscholing
Op vrijdag 17 februari heeft het team gezamenlijk een cursus gevolgd waarover we erg
enthousiast zijn. Het onderwerp was “actieve betrokkenheid van de leerlingen”. We
vonden het een heel leerzame cursus en staan te springen om hier maandag na de
vakantie mee aan de slag te gaan!
Juffen en meester nieuws
Helaas was de nieuwe stagiaire Thom Gellekink ziek tijdens zijn eerste stageweek. We
hopen dat hij snel opknapt en dat hij na de vakantie bij ons op school zal zijn!
Winkel bezoek
Omdat er in groep 2 en 3 hard gewerkt en gespeeld wordt over het thema “winkel”
gaan deze leerlingen maandag 27 februari op stap naar de winkel. In het echt is toch
veel leuker dan via een filmpje op internet, vinden wij!
Nieuw computersysteem
Het systeem werkt helaas nog niet helemaal perfect: zo is het voor mij onmogelijk om
thuis mijn schooldocumenten in te zien. Dat is ook de reden dat deze nieuwsbrief later
is dan normaal: ik heb eerst gebeld met de helpdesk (die uiteraard pas maandag
beschikbaar was) vervolgens was het nog steeds niet mogelijk om op de server te
komen! Dan maar een nieuwe brief opstellen!
NLDoet
Op 10 en 11 maart is het weer NL Doet. Ook dit jaar hebben we hier subsidie voor
aangevraagd, we willen het graag besteden aan het opknappen van het schooltuintje
en aan het leggen van de rubber tegels onder het klimtoestel. Hiervoor hebben we
natuurlijk wel professionele hulp nodig: denk aan uitgraven en opnieuw zand storten,
tegels leggen enz. Graag aanmelden bij Hetty Jonkman, Erika Sprang of bij een van de
leerkrachten!
Kraampje
Voor na de vakantie hopen we op “Lente”! We zijn nu al nieuwsgierig hoe het
kraampje deze keer zal worden versierd!
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Oud papier
Op zaterdag 11 maart wordt het oud papier weer opgehaald. Chauffeur is Rolf
Turksema, Gerard Luders en Jitze Zuidema zijn de “lopers”.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
Jonkerkalender februari 2017
27 februari
27 februari
27 februari
27 februari
10/11 maart
11 maart
22 maart
24 maart
7 april
8 april

Einde voorjaarsvakantie
Naar de winkel (groep 2 en 3)
Klankbordgroep
Medezeggenschapsraad
NL Doet
Oud papier ophalen (Rolf Turksema, Gerard Luders en Jitze Zuidema)
Symposium werknemers Westerwijs en (G)MR leden: leerlingen vrij
Nationale Pannenkoekdag
Zwerfvuilactie (groep 4 t/m 7)
Oud papier ophalen (Rien Stuut, Harro Nijdam en André Kajuiter)

‘s middags
19.30 uur
20.15 uur
Vanaf 09.00 uur
Hele dag
??
Vanaf 09.00 uur

Werkdagen Erika in week 9:
Maandag hele dag
Donderdagochtend (directie overleg)
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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