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Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
Nieuws van de Luizenbrigade
Meester en juffennieuws

vrijdag 17 maart 2017

NL Doet weer verplaatst
Kraampje
Oud papier

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 20 maart heeft juf Monika een erg leuke sportinstuif bedacht. Ze gaat met
jullie spelletjes doen waarbij je goed moet samenwerken! Kom gezellig meedoen, dit is
ook zeker iets voor de oudere leerlingen!
Nieuws van de Luizenbrigade
Bij een leerling zijn luizen geconstateerd. Wilt u thuis uw kind(eren) goed controleren
de komende weken en zo nodig behandelen? Tijdens de controle die we vrijdag
hebben uitgevoerd, zagen we geen luizen bij de overige leerlingen, maar blijft u het
a.u.b. goed in de gaten houden!
Meester en juffennieuws
Juf Lidy mag haar been de komende 3 weken zeker nog niet belasten. Helaas kan ze
dus nog niet op school zijn voorlopig. Volgende week vrijdag gaat meester Anjo na
schooltijd met een paar leerlingen even bij haar op visite. We gaan loten in de groep
wie er mee mogen!
Juf Jeanet heeft na 27 weken zwangerschap te veel lichamelijke klachten om nog voor
de groep te kunnen staan. Vanaf volgende week is juf Amy de eindverantwoordelijke
voor groep 5 en 7. Uiteraard proberen we een vaste invaller te krijgen voor de periode
van afwezigheid van juf Jeanet!
We hopen dat onze “zieken” een beetje goed om zichzelf zullen denken zodat ze zo
snel mogelijk weer vrolijk rondlopen en voor school inzetbaar zijn.
Van de stagiaire meester Thom hebben we helemaal niets meer gehoord, we hebben
dan ook maar besloten dat hij nu niet meer hoeft te komen.
NLDoet
In verband met de weersvoorspelling is besloten om de opknapklus nog een week uit
te stellen! We hebben het nu voor zaterdag 25 maart in de planning.
Kraampje
Lente in het kraampje en lente buiten: mooi bloeiende krokussen rondom de hele
school!
Oud papier
Op zaterdag 8 april wordt het oud papier weer opgehaald. Chauffeur is Rien Stuut,
André Kajuiter en Harro Nijdam zijn de “lopers”.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje
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Jonkerkalender maart, april 2017
20 maart
20 maart
22 maart
24 maart
7 april
7 april
8 april
8 april

Vertellers (in het Westerkwartiers) op school
Sportinstuif met juf Monika (spelletjes met samenwerken)
Symposium werknemers Westerwijs en (G)MR leden: leerlingen vrij
Nationale Pannenkoekdag
Zwerfvuilactie (groep 4 t/m 7)
Praktisch verkeersexamen groep 7
Oud papier ophalen (Rien Stuut, Harro Nijdam en André Kajuiter)
Op bezoek bij Donar in Groningen (groep 5, 6 en 7)

14.30-15.30 uur
Hele dag
11.30-12.30 uur
08.30-09.00 uur
09.30-10.30 uur
Vanaf 09.00 uur
20.00 uur

Werkdagen Erika in week 12:
Maandag hele dag
Woensdag 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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