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Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
Heerlijke pannenkoeken
Meester en juffennieuws

vrijdag 24 maart 2017

NL Doet alweer verplaatst!!
Kraampje
Oud papier

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 27 maart gaat juf Monika een leuke speeltuin maken. Er is voor iedereen wel
iets leuks te doen in de speeltuin van ’t Jonkertje, dus kom gezellig meedoen!
Heerlijke pannenkoeken
Met hulp van heel veel ouders was het weer een heerlijk pannenkoekenfestijn bij ons in
het middendeel! Leuk dat er weer zo veel ouders / bekenden / dorpsgenoten kwamen
genieten van dit jaarlijkse evenement!
Alle mensen die zich hier weer voor hebben ingezet uit naam van alle leerlingen en
bezoeker HEEL HARTELIJK BEDANKT VOOR DE HULP!!!
Meester en juffennieuws
Juf Lidy heeft vanmiddag bezoek gehad van 4 leerlingen en meester Anjo. Ze hadden
een prachtige zelfgemaakte kaart van de hele groep bij zich en…. een grote stapel
pannenkoeken!
De IB taken van juf Lidy worden nu deels vervangen door juf Erika, maar ook hiervoor
zijn we op zoek naar een invaller die in overleg met juf Lidy haar taken op school kan
waarnemen.
De vaste vervangster voor juf Jeanet is vanaf volgende week juf Nanda. De afgelopen
week was het niet mogelijk om voor beide dagen dezelfde juf te krijgen, sterker nog, tot
gistermiddag 15.30 uur leek het er nog op dat er niemand beschikbaar was….
NL Doet alweer uitgesteld
Van uitstel komt afstel….maar niet in Jonkersvaart!! Omdat diverse helpers voor dit
weekend niet beschikbaar waren, is de klus nog een weekje opgeschoven. Wel is er
een start gemaakt met de werkzaamheden om het valgebied onder het klimtoestel
netjes te maken. Rick Stuut heeft bijna de hele dag met een kraantje hard gewerkt, na
schooltijd nog met ondersteuning van neef Wessel! Het begint er op te lijken, de
rubberen tegels kunnen er volgende week zo in gelegd worden. Aanvullen met
houtsnipper en klaar is kees!
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
OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

Jonkerkalender maart, april en mei 2017
27 maart
24/31 maart
1 april
3 april
7 april
7 april
8 april
8 april
10 april
17 mei

Sportinstuif
Tennisles tijdens de gymlessen (groep 3 t/m 7)
NL Doet (geen aprilgrap!!) Alle hulp is welkom!
Sportinstuif (Estafette en trefbal)
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)
Geen sportinstuif, juf Monika is afwezig
Voetbaltoernooi in Niebert

14.30-15.30 uur
09.00- ???
14.30-15.30 uur
08.30-09.00 uur
09.30-10.30 uur
Vanaf 09.00 uur
20.00 uur
‘s middags

Werkdagen Erika in week 13:
Maandag hele dag
Dinsdagmiddag
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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