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Onrust in de groepen
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Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Op maandag 24 oktober is er weer een naschoolse sportinstuif! Juf Monika gaat dan
met jullie een leuke activiteit doen, wat het gaat worden is nog een verrassing!
Terugblik Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek heeft deze keer geleid tot veel extra leesplezier voor de
leerlingen. En wat was het leuk dat er zoveel mensen bij de afsluiting aanwezig waren
aan wie de leerlingen zelf hun gekozen boeken konden voorlezen! Zie voor de foto’s de
albums op de website. De oudervereniging willen we graag bedanken voor de heerlijke
traktaties die er waren tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek.
Juffen en meester nieuws
Ook na de herfstvakantie zal juf Miranda voor groep 2 en 3 staan. Juf Iris heeft wegens
inzet op een andere school geen tijd meer voor ’t Jonkertje. We willen haar bedanken
voor haar inzet! In de herfstvakantie vinden gesprekken plaats met een aantal
kandidaten dat heeft aangegeven gedurende een langere periode ons team te willen
versterken. Voorlopig krijgen de leerlingen op dinsdagmiddag les van een
vakleerkracht gymnastiek: meester Klaas Jan geeft leuke gymlessen volgens de
leerlingen!
Leerlingen nieuws
Per 1 november gaat een leerling ons verlaten: Amirah de Vries gaat vanaf die dag
naar Maricja. We hopen dat ze daar een fijne tijd zal hebben!
Onrust in de groepen
De afgelopen weken werd er veel gesproken over de onrust in de groepen. Binnen het
team werd hier veel tijd aan besteed om de rust weer te laten keren. Een veel
gehoorde opmerking was: de groepen worden onrustig van invallers. Dat iedereen zich
het prettigst voelt bij de vaste leerkrachten en de structuur die dat met zich meebrengt,
spreekt bijna voor zichzelf. Als team hebben we echter vastgesteld dat veel leerlingen
momenteel de grenzen opzoeken van wat kan en mag. Hierin zien we dat er ook veel
gedrag is wat we ongewenst vinden, ongeacht wie er voor de groep staat!
We gaan daarom na de vakantie van start met een nieuwe vorm van aangeven
wanneer iemand de grens echt over gaat: leerkrachten uitschelden, andere leerlingen
pijn doen’, schoolwerk niet maken, zijn hier voorbeelden van. We gaan een stoplicht
gebruiken waarop een leerling kan zien hoe zijn gedrag op dat moment is, zodat het
voor een leerling duidelijk wordt wanneer de grens bereikt is.
Als een leerling de grens over gaat, zullen de ouders hier ook over worden ingelicht en
worden betrokken bij het vervolgtraject.
OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

Op maandag 24 oktober zullen we dit verder uitwerken en het duidelijk op papier
zetten. Deze informatie sturen we vervolgens naar iedereen, zodat ook de ouders
precies weten waar de leerlingen het over hebben en hoe we hen hierbij willen
betrekken. Als team en ouders willen we ons samen sterk maken voor een goede sfeer
op school, maar ook voor zo goed mogelijke prestaties van alle leerlingen!
Herfstwandeling
Op maandagmiddag 24 oktober gaan de leerlingen van groep 2 en 3 een
herfstwandeling in het bos maken: graag laarzen aan en kleren die vies mogen
worden!
Oud papier
Voor 12 november staan de volgende namen op papier: chauffeur is Rolf Turksema,
lopers zijn Jitze Zuidema en Dennis Benedictus.
Kraampje inrichten
We zijn nu al nieuwsgierig naar de volgende leuke inrichting van het kraampje! Na de
herfstvakantie zal het goud en glitter kraampje definitief verdwijnen en gaan Monika en
Moniek er weer iets anders van maken.
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender oktober en november 2016

17 t/m 21 okt.
24 oktober
24 oktober
24 oktober
31 oktober
3 november
12 november

Herfstvakantie
Introductie stoplicht gedrag
Naschoolse sportinstuif
Kraampje veranderen (Monika en Moniek)
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
12.00 – 16.00 uur
20.00 uur

Werkdagen Erika in week 43:
Maandag hele dag
Dinsdagmiddag (overleg IB-ers en directies)
Donderdagochtend (overleg 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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