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Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
Bibliotheekbezoek
Meester en juffennieuws

Aftrap zwerfvuilactie
Kraampje
Oud papier

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 3 april gaat juf Monika Estafettes en trefbal spelen. Kom allemaal lekker
bewegen bij deze extra sportactiviteit!
Bibliotheek bezoek
Maandag 3 april gaan de leerlingen van groep 2 en 3 met juf Susanne naar de
bibliotheek.
Juffennieuws
We zijn nog op zoek naar een inval IB-er. Totdat die is gevonden blijft juf Erika
inspringen waar nodig.
Juf Nanda is deze week gestart met de invalklus voor juf Jeanet. De sfeer in de groep
is prima, houden zo! En juf Nanda welkom in ons team en veel plezier met deze leuke
groep.
Aftrap zwerfvuilactie
Op vrijdag 7 april wordt de officiële aftrap van de zwerfvuilactie in de gemeente Marum
op ’t Jonkertje gehouden. Om hier iets speciaals van te maken is er op 31 maart een
“lipdub” gemaakt van het liedje “De klimaat top 10” van Kinderen voor kinderen. Dit
filmpje zal op 7 april om 08.30 uur worden gepresenteerd aan de heren van de
gemeente, aan ouders, aan dorpelingen en aan de aanwezige pers. Het zou heel leuk
zijn als er dan wel wat belangstellenden aanwezig zijn: de koffie staat natuurlijk klaar!
Kraampje
Het kraampje zal binnenkort ook weer worden veranderd. We weten zeker dat het weer
heel leuk gaat worden!
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

Jonkerkalender april en mei 2017
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1 april
3 april
7 april
7 april
8 april
8 april
10 april
10 april
10 april
14 april
17 april
21 april
17 mei

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
Klankbordgroep
Medezeggenschapsraad
Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)
Tweede paasdag (alle leerlingen vrij)
Koningsspelen
Voetbaltoernooi in Niebert

Vanaf 13.00 uur
14.30-15.30 uur
08.30-09.00 uur
09.30-10.30 uur
Vanaf 09.00 uur
20.00 uur
19.30-20.15 uur
20.15-21.30 uur

‘s middags

Werkdagen Erika in week 14:
Maandag hele dag
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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