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Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
Sluiting school
NL Doet verplaatst naar 18 maart

vrijdag 10 maart 2017

Kraampje
Oud papier

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 13 maart is er weer een lekker actieve sportinstuif met juf Monika. Ze gaat
met jullie een circuittraining doen! Kom gezellig meedoen, dit is ook zeker iets voor de
oudere leerlingen!
Sluiting school
De kogel is door de kerk: de Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het voorstel
tot fusie met o.b.s. De Springplank per 01-08-2017. De MR heeft u allemaal via een
mailtje op de hoogte gebracht van het antwoord dat ze hadden gekregen op de door
hun gestelde vragen. Ook had de MR gezegd dat ouders nog konden reageren voordat
ze hun handtekening gingen zetten. De MR heeft geen enkele reactie gehad en daaruit
de conclusie getrokken dat ouders geen vragen of opmerkingen meer hadden voor wat
betreft de fusie.
Per augustus gaat ’t Jonkertje door als dislocatie van De Springplank, voor meer
details verwijs ik naar de brief van de MR.
Dit betekent niet dat we verder geen activiteiten meer zullen ondernemen als school:
zo gaan we gewoon door met oud papier ophalen enz.!
En van het volgende schooljaar gaan we in elk geval een knallend, mooie “laatste” jaar
maken met zijn allen!
NLDoet
Op 18 maart gaan we meedoen aan NL Doet. Het lukte helaas niet om op 10 of 11
maart hulp te krijgen. De aangevraagde subsidie gaan we besteden 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!
Met het opknappen van het schooltuintje is al een begin gemaakt, dit gaat onze
vrijwilliger Alle Gort samen met leerlingen verder vorm geven.
Kraampje
Lente in het kraampje en lente buiten: mooi bloeiende krokussen rondom de hele
school!
Oud papier
Op zaterdag 11 maart wordt het oud papier weer opgehaald. Chauffeur is Rolf
Turksema, Dennis Benedictus en Jitze Zuidema zijn de “lopers”.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
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Jonkerkalender maart, april 2017
11 maart
13 maart
16 maart
17 maart
22 maart
24 maart
7 april
8 april
8 april

Oud papier ophalen (Rolf Turksema, Gerard Luders en Jitze Zuidema)
Naschoolse sportinstuif
Voorstelling groep 2
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)

Vanaf 09.00 uur
14.30–15.30 uur
‘s ochtends
‘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 11:
Maandag hele dag
Donderdag hele dag 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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