OBS ’t Jonkertje

Nieuwsbrief 7
Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
Terugblik start Kinderboekenweek en
afsluiting hiervan; open ochtend
Juffen nieuws

vrijdag 7 oktober 2016
Jumbo spaaractie groot succes
Inzamelactie Wecycle
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Geen naschoolse sportinstuif
Op maandag 10 oktober is er weer een naschoolse sportinstuif! Juf Monika gaat dan
met jullie een leuke activiteit doen: kegelvoetbal!
Terugblik start Kinderboekenweek
Wat was het leuk: een oma die voorleest aan haar kleinzoon! En…. alle leerlingen
mochten hiervan meegenieten. Hiermee was het nog niet klaar: heel veel ouders
gingen voorlezen aan hun eigen kinderen. Overal zaten groepjes kinderen aandachtig
naar de voorlezers te luisteren.
Op dit moment zijn veel leerlingen al een boek aan het voorbereiden om tijdens de
afsluiting van de Kinderboekenweek zelf voor te lezen.
Kom dus allemaal donderdag 13 oktober genieten van het voorleesmoment door de
kinderen!
Nog even het programma voor deze donderdag:
08.30 uur:
Gezamenlijke opening
08.35 uur:
Voorlezen (de kinderen lezen voor aan de opa’s, oma’s, ouders en
schoolkringleden).
Na het voorlezen is er een lekker kopje koffie met een (natuurlijk gezonde) traktatie
voor iedereen.
Er is die dag ook een moment waarop u als ouder of belangstellende in de klassen
kunt meekijken hoe de leerlingen hier les krijgen. Dit kan aansluitend aan het
voorleesmoment, maar ook van 10.30 – 12.00 uur.
Juffen nieuws
Hierbij even wat informatie over onze zieke juf Susanne. Helaas heeft zij een
hersenschudding en ondervindt ze hiervan nog erg veel hinder: misselijk, duizelig,
“wattig” in het hoofd….
Ze blijft in elk geval komende week nog thuis. Na de herfstvakantie hopen we dat ze
weer zover is opgeknapt dat ze weer op school kan komen.
Tot die tijd moeten we het ook in die groep even doen met een inval juf. Gelukkig
hebben we juf Miranda Bouma hier al twee weken voor kunnen krijgen. We proberen
haar ook volgende week voor groep 2 en 3 te krijgen.
Jumbo spaaractie groot succes
Vanaf maandag stopt de puntenactie van de Jumbo. We zijn nog steeds druk bezig
met het invoeren van alle voor onze school gespaarde punten. Leerlingen, leerkrachten
en ouders zitten ook dit weekend weer achter de computer de codes in te voeren! En
we doen het super, als je ziet hoe onze school het doet in vergelijking met andere
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scholen……nog een weekend te gaan, wie weet hoeveel punten we er nog bij zullen
krijgen!
Inzamelactie Wecycle
De Wecycle inzamelactie loopt ook al mooi! Deze actie eindigt op 18 november. Alle
kleine elektrische apparaten
mogen in de grote doos worden ingeleverd. Past het niet door het gat in de deksel, dan
betekent het dat het artikel te groot is en niet ingeleverd kan worden.
Oud papier
Voor 8 oktober staan de volgende namen op papier: chauffeur is Rolf Turksema, lopers
zijn René Zwiers en André Kajuiter.
Kraampje inrichten
We zijn nu al nieuwsgierig naar de volgende leuke inrichting van het kraampje!
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender oktober en november 2016

8 oktober
10 oktober
11 oktober
13 oktober
13 oktober
17 t/m 21 okt.
31 oktober
3 november
5 november

Oud papier (Rolf Turksema, René Zwiers en André Kajuiter)
Naschoolse sportinstuif (Kegelvoetbal)
Einde Jumbo spaaractie
Afsluiting Kinderboekenweek
Open ochtend
Herfstvakantie
Scholing leerkrachten (leerlingen vrij)
Zakelijke ouderavond
Oud papier (Rolf Turksema, Jitze Zuidema en Dennis
Benedictus)
7 november Start Schoolfruit (20 weken)
11 november Nationaal schoolontbijt

14.30 – 15.30 uur
08.30 – 09.00 uur
10.30-12.00 uur
12.00 – 16.00 uur
20.00 uur

Werkdagen Erika in week 41:
Maandag hele dag
Donderdag hele dag (scholing bovenschools)
Vrijdag hele dag
Voor spoedgevallen en afspraken is het heel goed mogelijk om buiten de
genoemde dagen Erika te bereiken of een afspraak te plannen.
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