November 2018
Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker:
In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over:
 Nieuws uit het team

DATA:
Week 45: Laatste week voor inzamelen oude elektrische apparaten. De actie
loopt tot 9 november !
Maandag 5:
15.00uur
M.R. vergadering
Dinsdag 6:
Nationaal ontbijt (zie ouderbrief in de bijlage)
Dinsdag 6:
20.00 uur Publiekscollege over het Puberbrein voor
ouders en leerkrachten in het Terra College in
Wolvega(zie uitnodiging in de bijlage)
Maandag 12:
Contactgesprekken
Dinsdag 13:
Contactgesprekken
Deze week 46 starten we weer met schoolfruit: u hoort nog op welke dagen.
Kinderen hoeven op die dagen geen fruit mee naar school te nemen. We
vragen ook weer ouders om te helpen met het schillen van het fruit….
Woensdag 14:
Piramide ochtend(groepen 1,2,3 zijn vrij)
Zaterdag 17:
Aankomst Sinterklaas.
Dinsdag20 of donderdag 22: Pietenspelen in Gorredijk (gr. 1 t/m 4)
Dinsdag 20:
Screening groep 7 door GGD verpleegkundige.
Woensdag 21:
A.C. vergadering
Donderdag 22:
Voorstelling Beumer & Drost in de Skâns voor groep 6,7,8.
Vrijdag 30:
Schoenmaatjes inleveren en versturen.(zie folder
Edukans die wordt uitgedeeld))
Woensdag 5 dec: Sint komt in groep 1 t/m 4 met zijn pieten; in groep 5 t/m
8 worden deze ochtend cadeautjes uitgepakt met
behulp van lootjes trekken(half november)

Beste mensen,
Sinds dit schooljaar werk ik op dinsdag met veel plezier in groep 6/7 bij jullie
op school.
Laat ik mij eerst even voorstellen ......

Mijn naam is Liana van Galen. Ik woon met mijn man en onze kinderen in
Oldeberkoop. We hebben drie kinderen Tom van 7, Kaja van 5 en Zeb van 2
jaar oud.
Op de woensdag en donderdag werk ik ook nog op het Comprix College
(voorheen de topklas van Primo). Al met al een hele leuke en afwisselende
baan!
Sinds december vorig jaar is er bij mij schildklierkanker geconstateerd. Ik ben
hiervoor al geopereerd en heb hier al een behandeling voor gehad. Deze
week ben ik weer voor onderzoek heen en een eventuele behandeling.
Daarna hoop ik weer snel terug te zijn op de Jasker.
Tot nu toe heb ik het ontzettend naar mijn zin op de Jasker en hoop dat we er
met elkaar en fijn en gezellig jaar van maken!
Liana van Galen.

Nieuws uit het team:


Na een heerlijke vakantie week kwam iedereen maandag weer uitgerust op
school. De rust in de school ‘s ochtends bij het binnengaan ervaren we als
heel fijn en waardevol. We hopen dat u als ouders inmiddels ook gewend
geraakt bent aan het nieuwe systeem om de kinderen vanaf groep 4 niet
meer binnen te brengen. Mocht(-en) uw kind(-eren) iets willen laten zien in
zijn of haar groep dan kan dat altijd na schooltijd. Dit is geen enkel probleem!



We zijn in de pauzes weer met twee collega’s op het plein voor de pleinwacht
en niet meer met het hele team. Er is aandacht voor het omgaan met elkaar
in de pauzes: rekening houden met elkaar: respect, verantwoordelijkheid en
veiligheid staan voorop.



De startgesprekken liggen nog maar net achter ons of de geplande
contactgesprekken komen er al weer aan in november.Omdat niet alle
ouders gebruik gemaakt hebben van de startgesprekken willen we de
contactgesprekken gewoon door laten gaan. Zoals u weet kunnen alle
ouders zich hiervoor opgeven op het schema wat volgende week in de hal
hangt op het prikbord.



Iedere eerste woensdag of vrijdag na een vakantie is er luizencontrole voor
alle kinderen van onze school. Op de schoolkalender staat dit aangegeven.
Gelukkig zijn er weer nieuwe ouders bijgekomen die daarbij willen helpen.
Daar zijn we erg blij mee! Ook vandaag was er controle en was iedereen
weer schoon!



Om het jaar doen wij in november mee met de schoenmaatjes actie van
Edukans: vul een schoenendoos met leuke spullen voor een kind in een arm
land. Zo ook dit jaar. De kinderen krijgen hier vrijdag a.s. een informatie folder
over. De dozen moeten 30 november zijn ingeleverd op school.

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

