OBS ’t Jonkertje

Nieuwsbrief 14
Onderwerpen:
Naschoolse sportinstuif
Terugblik Sinterklaasfeest
Keuze Jumbospaaractie
Schaatslessen Karding
Leerlingennieuws

vrijdag 2 december 2016

Juffennieuws
Opbrengst kinderpostzegels
Plastic tassen
Oud papier
Kraampje inrichten

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naschoolse sportinstuif
Maandag 5 december is er hopelijk weer een sport instuif met juf Monika. Zij gaat dan
de uitgestelde Pietengymles geven, samen met Femke en Gaudi.
Terugblik Sinterklaasfeest
Wat een leuk feest hebben we gehad op school! En wat een geluk dat Sinterklaas toch
nog kon komen, terwijl Taxi Piet door de politie werd betrapt op appen tijdens het rijden
en eigenlijk moest worden gearresteerd! De komst van Sint en de Pieten was geweldig:
zwaailichten en Pieten in het “boevenhokje” maakte veel indruk. Het feest binnen was
ook weer geweldig leuk, het plezier dat iedereen had straalde er van af. De oudere
leerlingen hadden Sinterklaas geholpen met surprises maken voor elkaar. Hier was
door iedereen weer enorm zijn best gedaan!
Keuze Jumbospaaractie
Vier leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben vanmiddag even samen €1025,- uitgegeven:
het bedrag dat we mochten besteden n.a.v. de Jumbo spaaractie. Er is echt voor “elk
wat wils” aangeschaft. Binnenkort ziet u het nieuwe speelgoed vast wel in / rond de
school of in de lokalen staan!
Schaatslessen Kardinge
Denkt u aan de goede kleding voor de schaatslessen voor alle leerlingen van groep 3
t/m 8? Na de lessen gaan ze ook nog vrij schaatsen op de 400 meter baan. Zie voor
meer informatie het briefje dat ze hebben meegekregen afgelopen week.
Leerlingennieuws
We vinden het jammer om te moeten vertellen dat Fenna Ottema plotseling van school
is gegaan. Zij gaat nu naar Het Veenpluis in Zevenhuizen. We wensen haar veel
succes op de nieuwe school.
Juffennieuws
Het zwangerschapsverlof van juf Roxanne gaat bijna beginnen: vrijdag 9 december is
voorlopig haar laatste werkdag. Vanaf maandag 12 december gaat het nieuw
gevormde duo juf Susanne en meester Anjo dan voor groep 2 en 3 aan de slag. Zolang
juf Susanne nog niet weer helemaal hersteld is, vervangt meester Anjo haar.

OBS ‘t Jonkertje
jonkertje@westerwijs.nl

Plastic tassen
Heeft u nog plastic tassen over? Juf Roxanne en juf Susanne willen ze heel graag
hebben, er is vaak een tas nodig om iets mee te geven aan de jongere leerlingen.
Opbrengst Kinderpostzegel actie
Van de Stichting Kinderpostzegels Nederland kregen wij een bedankbrief. We mogen
inderdaad supertrots zijn op de leerlingen van groep 6 en 7: samen hebben ze
€2421,19 weten op te halen!
Oud papier
Op zaterdag 10 december wordt er weer oud papier ingezameld. Chauffeur is Jaap
Drent, Gerard Luders en Julian Jonkman zijn de lopers.
Kraampje inrichten
Nu is het weer afwachten hoe het kraampje er uit gaat zien in Kerstsfeer……
Met vriendelijke groet, het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender november en december 2016, januari 2017

5 december
5 december
10 december
12 december
12 december
19 december
21 december
28 december
16 januari
16 januari

Schaatslessen Kardinge groep 3 t/m 8
Naschoolse sportinstuif (Pietengym, Femke en Gaudi)
Oud papier (Jaap Drent, Gerard Luders en Julian Jonkman)
Schaatslessen Kardinge groep 3 t/m 8
Naschoolse sportinstuif
Schaatslessen Kardinge groep 3 t/m 8
Kerstviering
Schoolkorfbaltoernooi in Marum
Klankbordgroep
Medezeggenschapsraad

12.00-13.00 uur
14.30-15.30 uur
12.00-13.00 uur
14.30-15.30 uur
12.00-13.00 uur
± 17.00 uur
19.30-20.15 uur
20.15-21.30 uur

Werkdagen Erika in week 49:
Maandag hele dag
Donderdagmorgen
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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