Februari 2019

Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker:
In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over:
o
o
o
o
o

Nieuws van Nynke en uit het team
Voorleesdagen
Verhalenproject
Schoolschaatsen
Nieuws van de MR

Data:
Vrijdag 1:

Hilda Moen geeft in alle groepen leesbevordering met
het onderwerp “Zinspinsels”.
Maandag 4:
10.00 uurSchoolschaatsen voor gr.5 t/m 8
Hiervoor zoeken we nog 5 chauffeurs! Graag aanmelden bij de leerkrachten.
Woensdag 6:
Piramide ochtend. Gr.1,2,3 is vrij
Maandag 11:
10.00 uurSchoolschaatsen voor gr.5 t/m 8
Woensdag 13:
Studiedag team: alle groepen vrij.
18 t/m 22 februari: Vakantie
Maandag 25:
10.00 uur Schoolschaatsen voor gr.5 t/m 8
Maandag 25
Contact/ rapport-gesprekken.
Dinsdag 26 :
Contact/ rapport-gesprekken:
Alle ouders kunnen zich hiervoor
opgeven via het rooster in de hal in week 7
Woensdag 27:
Luizencontrole
Vrijdag 1 maart:
Rapporten mee naar huis
Maandag 4 maart: 10.00 uur
Schoolschaatsen laatste keer
Om al vast in uw agenda te zetten:
15 maart is uitgeroepen tot stakingsdag in het basis-, voortgezet-en
middelbaar onderwijs!
Het tekort aan leraren voor de klas is nog steeds niet opgelost. Op veel
scholen worden groepen kinderen naar huis gestuurd bij ziekte. Dit
vraagt ACTIE van uit Den Haag!

Nieuws van Nynke:
Graag begin ik deze nieuwsbrief met een persoonlijke noot:
een terugblik en een vooruitblik:
In 1979 ben ik begonnen als leerkracht op de Jasker in Nij Beets en vervolgens
werd ik leerkracht op de Oanrin in Bakkeveen. Daar ben ik in 2005 directeur
geworden.
Met veel plezier kwam ik daarna in 2010 als directeur terug op het oude “nest”
in Nij Beets met inmiddels nieuwe collega’s en nieuwe kinderen.
Nu al weer negen jaar geleden. Een prachtige periode met een prachtig team!
En dan ineens is het 2019 en ben je 40 jaar in dienst!
Zo’n periode van 40 jaar zet je toch wel even aan het (over-) denken….
Het is een mooie en lange periode geweest waarin je met verschillende
team(s) hopelijk een belangrijke rol hebt kunnen spelen in de ontwikkeling van
vele kinderen.
Ook komt de vraag dan naar voren: en hoe lang denk ik nog door te gaan?
Het antwoord daarop is dat ik dit 40 jarig jubileum een heel mooi moment vind
om af ronden en zo ruimte te kunnen maken voor jongere collega’s.
Daarom heb ik, weloverwogen, besloten om deze zomer te stoppen als
directeur van de Jasker en te stoppen in het onderwijs. Dit is best een grote stap
en zo voelt het ook!.
Ik heb dit meegedeeld aan mijn bestuur, en dit betekent natuurlijk dat er wat
gaat veranderen op de Jasker.
Er ontstaat een vacature voor een nieuwe directeur voor het schooljaar 20192020.
Team en MR zijn ingelicht en zij gaan zich hier de komende tijd over buigen.
Het leek me goed u allen op de hoogte te brengen van mijn besluit.
Het is nog lang geen zomer;
…………er gaan nog vele leuke dingen gebeuren het komende half jaar!
We zien elkaar!
Nynke Nicolaï

Nieuws uit het team:


Vanaf deze week zal juf Amarins Visser haar Lio stage(leraar in
opleiding) in groep 4/5 starten.Zij heeft zich voorgesteld in de vorige
nieuwsbrief. Zij zal op maandag. dinsdag en woensdag in de groep
zijn. Wij wensen haar veel plezier en succes!



Deze week hebben wij een certificaat ontvangen voor de opbrengst
van de Wecycle actie (oude kapotte elektrische apparaten)met 2
sterren. Dat betekent dat we tussen de 100 en 250 apparaten hebben
verzameld. Ook krijgen we nog een boekenpakket als cadeau.
Met deze actie hebben we het milieu een dienst bewezen en de
kinderen geleerd hoe goed het is om te recyclen.



De Friese musea hebben ons weer gevraagd om pakes en beppes te
attenderen op de actie om met hun kleinkinderen naar het museum te
gaan in de krokusvakantie. Het thema is : “lekker ite en neat
weismite”. Leuke tip!



In de bijlage vindt u ook een uitnodiging om aanwezig te zijn bij een
gemeentelijke bijeenkomst van de ondersteuningsraad.(Passend
onderwijs)



Voorleesdagen:
Tijdens de Nationale voorleesdagen(onderbouw) wordt er door een
aantal ouders van de kleuters voorgelezen in de groep. Daarnaast zijn
er activiteiten gepland voor leesbevordering door Hilda Moen. Zo zal
er een start worden gemaakt met ouder/kind –lezen. Hierbij krijgen de
kinderen in de onder-en middenbouw een boek mee naar huis wat
thuis met de ouders wordt gelezen.
In alle groepen zal Hilda het meertalige programma “Zinspinsels”doen
wat in alle scholen in Friesland wordt aangeboden.



Verhalenproject op de Jasker:
Het komende half jaar zullen we een verhalenproject doen in
samenwerking met Keunstwurk waarbij we alle kinderen op
verschillende manieren willen stimuleren met het maken en
vertellen/presenteren van verhalen. Meertaligheid zal hier ook een rol
bij spelen.
Het team wordt daarbij begeleid door Brecht Wassenaar en Wanda
Soeriowardojo(moeder van Rûska en Nyk)
Het project is bedoeld voor meerdere jaren. U zult hier de komende
tijd meer over horen



Schoolschaatsen:
Volgende week zal worden gestart met het schoolschaatsen voor de
kinderen van groep 5 t/m 8. Wij moeten zelf voor vervoer zorgen. Na
enig overleg zoeken wij nog 5 chauffeurs die om 9.15 uur kunnen
vertrekken vanaf school. We zijn 11.45 weer terug.
Vier keer gaan zij op maandagochtend naar Thialf om daar les te
krijgen in het schaatsen. Iedereen mag zelf zijn eigen schaatsen

meenemen. Als je die niet hebt is geen probleem want dan kun je ze
daar lenen.

Nieuws van de M.R.(Medezeggenschapsraad)

De MR heeft de afgelopen periode weer overleg gehad over verschillende
lopende zaken op de school. Graag informeren wij u over een aantal punten:
We hebben gesproken over de nieuwe privacywet (de AVG). We vinden het erg
belangrijk om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige
gegevens. Comprix werkt aan een beleidsstuk voor het uitvoeren van de
nieuwe privacywet. Dit zal ook op De Jasker gebruikt worden.
In elke vergadering van de MR wordt gesproken over de sfeer en veiligheid op
school. Wij vinden dit een belangrijk onderwerp. Hier is veel aandacht voor op
school en in de beleidsdocumenten (plan sociale veiligheid).
Op 13 februari gaat een deel van onze MR naar een thema-avond van de GMR
(gemeenschappelijke MR Comprix).
Binnenkort kunt u een oudertevredenheidspeiling voor ouders en leerlingen
verwachten. We hopen dat veel ouders dit gaan invullen zodat wij
een goed beeld krijgen van uw kijk op De Jasker.
Verder wil de MR graag samen met Nynke een initiatief starten om ouders
actief te laten meedenken over verschillende thema’s op school. Hiervoor
willen we bekijken of we enkele klankbordgroepen kunnen starten. Ouders
kunnen dan één of enkele keren meepraten over bepaalde zaken op school. Dit
kan gaan over allerlei onderwerpen zoals bijvoorbeeld de inrichting van het
schoolplein, communicatie of de samenwerking met De Arke. Vind je het leuk
om eens ergens over van gedachten te wisselen of om over mee te praten?
Geef het dan aan bij Nynke of bij de MR.

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

