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Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 6 maart is er weer een lekker actieve sportinstuif met juf Monika. Ze gaat met
jullie allerlei voetbalspelletjes doen! Kom gezellig meedoen, dit is ook echt iets voor
onze “pleinvoetballers”!
Juffen en meester nieuws
Helaas heeft de nieuwe stagiaire Thom Gellekink niets van zich laten horen deze
week. Wij gaan ervan uit dat hij hier geen stage meer kan lopen. Wegblijven zonder
afmelden vinden we geen goede manier van met elkaar omgaan….
Winkel bezoek
Wegens ziekte van een paar leerlingen is het bezoek aan de winkel vorige week
uitgesteld. Maandag 6 maart zal het alsnog plaatsvinden. In het echt is toch veel leuker
dan via een filmpje op internet, vinden wij!
Nieuw computersysteem
Hier en daar begint het systeem de kinderziektes te overwinnen. We kunnen er in de
klassen nu goed mee uit de voeten!
Sluiting school
Vandaag heeft de MR antwoord gekregen op de vragen die ze op 17 februari aan
Gerrit Rotman hadden gesteld. Maandag zal de MR deze antwoorden samen
bespreken. Daarna zullen ze weer via de mail hun reactie hierop aan u laten weten.
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
En het is lente! Tenminste in het mooi aangepaste kraampje… De schaatsen zijn weer
in het vet en naar de zolder, de bloemen, vlinders en vogels in het kraampje doen ons
verlangen naar zon en blauwe luchten!
Heel erg bedankt, Gea!
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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 maart, april 2017
6 maart
6 maart
10/11 maart
13 maart
11 maart
17 maart
22 maart
24 maart
7 april
8 april
8 april

Naar de winkel (groep 2 en 3)
Naschoolse sportinstuif (voetbalspelletjes)
NL Doet
Naschoolse sportinstuif
Oud papier ophalen (Rolf Turksema, Gerard Luders en Jitze Zuidema)
Basketbal clinic (groep 5, 6 en 7)
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)
Op bezoek bij Donar in Groningen (groep 5, 6 en 7)

‘s middags
14.30–15.30 uur
14.30–15.30 uur
Vanaf 09.00 uur
‘s ochtends
Hele dag
11.30-12.30 uur
08.30-09.00 uur
Vanaf 09.00 uur
20.00 uur

Werkdagen Erika in week 10:
Maandag hele dag
Donderdagochtend
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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