Oktober 2018
Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker:
In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over:
 Nieuws uit het team
 Nieuws van de boekwinkel….
 Nieuws van de AC: We Cycle actie en Schoolfruit

DATA:
Woensdag 3:
Donderdag 4:
Maandag 8:
Week 41:
Woensdag 10:
Donderdag 11:
Vrijdag 19:
22/10 t/m 26/10
Woensdag 31:

20.00 uur A.C. vergadering
De schoolarts komt voor groep 2 leerlingen.
Groep 4/5 bezoekt de bibliotheek in Gorredijk.
Opgave voor startgesprekken in de hal van school.
Korfbaltoernooi
Groene Spelen voor groep 4/5 in Gorredijk
Juf Jessy viert haar verjaardag.
HERFST vakantie
Luizencontrole

Nieuws uit het team:


Gistermiddag hebben wij heel veel ouders kunnen begroeten op de
informatiemiddag. De kinderen mochten van alles uitleggen en laten
zien aan hun ouders. De leerkrachten hadden voor alle ouders een
brief met belangrijke informatie over hun groep die ook zal worden
uitgedeeld aan ouders die er niet konden zijn. We zijn benieuwd hoe u
dit hebt ervaren. Mocht u nog vragen hebben die niet beantwoord zijn
dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht.



Tijdens de Startgesprekken is er gelegenheid om met de leerkracht te
praten over uw kijk op de onderwijsbehoeften van uw kind. Wat is
wenselijk in de communicatie tussen school en thuis? En wat is
haalbaar en wenselijk waar uw kind staat aan het eind van het
schooljaar?

Volgende week hangt het invulschema/rooster in de hal zodat u zich
kunt opgeven hiervoor. De Startgesprekken zullen in week 42
plaatsvinden. De tijdstippen zijn verschillend en leest u op het rooster.


In groep 1 hebben wij Hugo de Boer kunnen verwelkomen. Wij wensen
Hugo een erg leuke tijd op de Jasker.



Vorige week hebben we afscheid genomen van Sascha Veenstra. Zijn
ouders hebben een andere school gevonden voor hem. Wij wensen
hem veel plezier op zijn nieuwe school.



Tijdens de fietscontrole van Veilig Verkeer Nederland zijn 21 fietsen
goedgekeurd van de 24 fietsen. Door de vóórcontrole waren er al veel
gebreken (met name verlichting) hersteld waardoor meer fietsen nu
goedgekeurd konden worden!! Een veilig gevoel voor de komende
donkere dagen.



Nieuws uit de biep: Zoals u weet is het boekenruilen naar
dinsdagmiddag verplaatst en voor alle groepen bedoeld. We hebben
twee nieuwe ouders bereid gevonden om de uitleen te verzorgen,
zodat er nu vier “biep ouders” zijn. Hier zijn we erg blij mee!
Wat hen en ons opvalt is dat niet alle kinderen gebruik maken (of te
weinig gebruik maken) van de mogelijkheid om boeken te lenen.
Misschien dat de Kinderboekenweek een stimulans is om ook van
thuis uit het lezen en dus het lenen van boeken te stimuleren. Iedere
dag even lezen(of voorlezen) is een must voor ieder kind.
We hebben vanmorgen de aftrap van de Kinderboekenweek gehad
met het voorlezen van een verhaal over het thema: “Kom erbij”
/”Vriendschap”.

Boekenwinkel actie:
In de bijlage vindt u een uitnodiging van boekwinkel Planteyn om mee te
doen met een actie (om kassabonnen te sparen voor onze school )wanneer
u een boek koopt tijdens de Kinderboekenweek.(zie brief)

Van de AC:


Weet u nog dat we meedoen met de WE cycle actie? Deze duurt tot 17
november.Ook geldt dit voor buren en familieleden die nog wat
hebben liggen/staan. Wanneer we meer dan 75 apparaten inzamelen
kunnen we als school een mooi cadeau uitzoeken waar alle kinderen
wat aan hebben.



Ook dit jaar doen we weer mee met de schoolfruit actie. De A.C. heeft
dit weer aangevraagd: dit houdt in dat we vanaf half november tot half
april iedere week weer gratis fruit krijgen voor de kinderen. Dit vinden
we geweldig want aandacht voor gezonde voeding begint al op jonge
leeftijd.
Om al dit fruit te verwerken zodat de kinderen dit kunnen eten is er wel
wat ouderhulp nodig: wassen en schillen van het fruit op de ochtend
van gebruik. Mocht u hierbij willen helpen dan kunt u dit aangeven bij
één van de AC leden.

mei freonlike groetnis, mede namens het team,
Nynke Nicolaï (directeur@jasker.nl)

