OBS ’t Jonkertje

Nieuwsbrief 9
Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
Juffen en meester nieuws
Leerlingen nieuws

vrijdag 28 oktober 2016
Studiemiddag 31 oktober
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Op maandag 31 oktober is er geen naschoolse sportinstuif! Er is dan een studiemiddag
en alle leerlingen zijn dan vrij.
Juffen en meester nieuws
En dan eindelijk kan ik iedereen vertellen dat er een vaste invaller voor groep 4 en 6 is
gevonden: meester Anjo Tuin. Hij komt elke dinsdag en vrijdag voor deze groepen
staan als duo van juf Lidy. Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen en het team al
kennis kunnen maken en heeft meester Anjo de hele dag les gegeven in de groepen.
Hieronder stelt hij zich aan u voor.
Even voorstellen, ik ben meester Anjo, ik kom vanaf volgende week het team van 't
Jonkertje versterken in groep 4 en 6. Ik ben 49 jaar en woon in Winsum samen met
mijn twee dochters en onze hond. Mijn werkervaring is erg breed, van voortgezet
onderwijs tot speciaal onderwijs, en de laatste jaren weer basisonderwijs. Ik kom vanuit
de invalpool en heb op veel kleine dorpsscholen gewerkt die wat grootte betreft
vergelijkbaar zijn met 't Jonkertje. Ik hoop op een fijne samenwerking en een leerzaam
schooljaar!
De re-integratie van juf Susanne gaat de komende weken rustig door. Zolang als nodig
zal juf Miranda naast haar voor groep 2 en 3 staan.
Leerlingen nieuws
Op maandag 31 oktober zal Daan Storm bij ons in groep 3 komen. Hij woont met zijn
mama in de voormalige Watertuin. We wensen hem veel plezier bij ons op school!
Studiemiddag 31 oktober
Op maandagmiddag zijn alle leerlingen vrij en is er geen naschoolse sportinstuif. Op de
studiemiddag staan de volgende onderwerpen op het programma:
 bezoek van de beleidsmedewerker personeel
 afspraken maken over hoe we leerlingen qua gedrag met de neuzen de goede
kant op willen zetten
 hoe kunnen de leerkrachten de leerlingen taakgerichter laten werken (scholing)
 afspraken maken over het schoolschaatsen
Oud papier
Voor 12 november staan de volgende namen op papier: chauffeur is Rolf Turksema,
lopers zijn Jitze Zuidema en Dennis Benedictus.
Kraampje inrichten
Super gezellig kraampje met “Herfst” als thema staat er in het middendeel. Bedankt
Monika en Moniek!
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Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender oktober en november 2016

31 oktober
3 november
7 november
7 november
11 november
12 november
14 november
Week 46
18 november
10 december

Scholing leerkrachten (leerlingen vrij om 12.00 uur)
Zakelijke ouderavond (thema gezonde voeding, stukken
volgen)
Start Schoolfruit (20 weken)
Naschoolse sportinstuif (nog onbekend)
Nationaal schoolontbijt
Oud papier (Rolf Turksema, Jitze Zuidema en Dennis
Benedictus)
Naschoolse sportinstuif (paardrijden, bij goed weer)
Kraampje inrichten (thema Sinterklaas) Tineke en Gea
Einde Wecycle actie
Oud papier (Jaap Drent, Gerard Luders en Julian Jonkman)

12.15-16.00 uur
20.00 uur

14.30-15.30 uur

14.30-15.30 uur

Werkdagen Erika in week 44:
Maandag hele dag
Donderdagmiddag
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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