Maart 2019

Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker:
In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over:
 Nieuws uit het team
 Stakingsdag 15 maart
 NL Doet
 Verhalenproject
 Feestelijke ouderavond

Data:
Vrijdag 1:
Rapporten mee
Maandag 4: Laatste keer schoolschaatsen.
Dinsdag 5: Groepsfoto voor groep 8 wordt gemaakt
Woensdag 6: Juf Nynke vervangt juf Jikke en juf Amarins
Vrijdag 15 : Stakingsdag team: kinderen kunnen niet naar school deze
Dag.(zie artikel)
Vrijdag 15 : NL Doet actie start om 16. 00 uur. (ondanks de staking)U kunt
ten alle tijden aanschuiven; voor soep en broodjes wordt
gezorgd door de A.C.
Er zijn schoonmaakklussen in de lokalen; op het plein; in
de tuin; er moet een muurtje worden geverfd; latjes getimmerd
enzovoort...hoe meer zielen hoe meer vreugd! U kunt zich
opgeven bij de AC zodat ze weten hoeveel broodjes er
moeten komen!
Week 12:
Week van de Lentekriebels
Maandag 18: Voorstelling om 9.15 uur in de Skâns voor gr.4/5 - “Ieorg Idur “
(boek van Roald Dahl!)
Woensdag 20: OPEN DAG COMPRIX ; neem een kijkje hoe wij werken!
Alle ouders/nieuwe ouders/ pakes en beppes
zijn van harte welkom vanaf 8.30 -10.30 uur

Woensdag avond 20 maart om 19.00 uur:
FEESTELIJKE ouderavond op
school. (zie artikel)
Alle groepen presenteren een verhaal uit het
VERHALENPROJECT

Nieuws uit het team:


Alle kinderen waren weer schoon bij de luizencontrole. Super!



Vanaf 11 maart wordt de Jasker GASTSCHOOL voor Nynke Bosma.
Nynke woont in Nij Beets en wordt 4 jaar. Omdat zij een spierziekte
heeft zal zij naar school Lyndensteyn gaan. Eén dag per week komt ze
in groep 1,2,3 meedraaien op de maandag. Zo kan zij de kinderen in
NijBeets leren kennen. Wij wensen Nynke veel plezier op de Jasker!



Vanaf morgen zal Viktor Eshuis in groep 7 komen. Hij woont met z’n
ouders in de Veenhoop. We wensen Viktor heel veel plezier op de
Jasker.



In de hal hangt informatie over vakanties van Humanitas. Ouders die
over een klein budget beschikken kunnen hun kind(eren) hiervoor
aanmelden.



In week 12 zullen we in alle groepen werken over Lentekriebels . Dit
tweejaarlijks terugkomende project gaat over seksuele voorlichting. In
alle groepen zal hier aandacht voor zijn. Natuurlijk passend bij de
leeftijd van de kinderen.

Stakingsdag 15 maart:
Op 15 maart gaat het hele onderwijs plat, van primair onderwijs tot en met de
universiteiten.
U zult wel denken gaan ze nu al weer staken? En dat begrijpen wij heel goed. We
staan ook niet te juichen maar we willen solidair zijn in het delen van onze zorgen
voor de toekomst van het onderwijs. Daarom gaan we naar Den Haag.
Scholen krijgen extra geld voor minder werkdruk. Ook kunnen scholen subsidie
krijgen om samen in hun eigen regio het lerarentekort aan te pakken. Desondanks
wordt voor het schooljaar 2023-2024 in het primair onderwijs een tekort verwacht van
4200 fte en in het voortgezet onderwijs nog eens 1600 fte. De instroom van zijinstromers en de stijging van het aantal jongeren dat leraar wil worden, vertragen de
groei van het lerarentekort enigszins, maar er blijft sprake van een heel groot
probleem.
Er is daarom sprake over invoering van een vierdaagse schoolweek. Natuurlijk roept
dit allerlei vragen op: wat betekent dit voor werkende ouders als de school één dag
in de week dicht gaat? En wat betekent dit voor de kwaliteit van het onderwijs? We
zullen serieus in gesprek moeten gaan hier over. De vragen mogen er niet toe leiden
om het plan bij voorbaat af te schieten.
De kern zal blijven dat we goed onderwijs willen verzorgen. Daar moet geld in
worden geïnvesteerd.Jongeren zullen moeten zien dat leraar een heel mooi beroep
is en blijft.
We hopen dat u als ouder ons ondersteunt in dit verhaal.
We hopen tegelijk ook dat het niet nodig blijft om steeds weer te moeten staken.
Iedereen staat liever voor de klas!

NL DOET 15 maart
Zoals u weet doet de Jasker ieder jaar mee met NL Doet. Dit beslaat
twee vliegen in één klap want we steken de handen uit de mouwen
om de school weer netjes te maken en we krijgen er nog geld voor
ook!
Ook is het heel gezellig om met elkaar aan het werk te gaan dat is ook
mooi meegenomen!
Er hebben zich al ouders opgegeven via het ouderhulpformulier maar
er kunnen nog meer bij! Ook kinderen zijn van harte welkom om mee
te helpen natuurlijk. Meld u graag aan bij de AC leden!
Vanaf 16.00 uur is het mogelijk om aan te schuiven om een klus te
doen in school of op het plein.
Er worden soep en broodjes verzorgd zodat de inwendige mens niet
vergeten wordt.

Het is de bedoeling dat we op vrijdag dus aan de slag gaan zodat we
zaterdag dan niet meer hoeven.

Verhalenproject/ Feestelijke ouderavond
In November is het meertalig verhalenproject “FERHALEFJOER”gestart in
gr.6,7,8. In februari zijn ook de andere groepen begonnen. In alle groepen
worden de kinderen uitgedaagd om verhalen te bedenken, vertellen,
presenteren ,dansen en uit te beelden. Via Keunstwurk hebben wij subsidie
gekregen om dit uit te voeren samen met Brecht Wassenaar en Wanda
Soeriowardojo.

Op 20 maart is het wereld verteldag met als thema:
mythes, legendes en heldendichten.
Daarom hebben we deze dag uitgekozen om onze feestelijke ouderavond te
houden. Deze zal worden gehouden om 19.00 uur in de school.
In drie lokalen zijn presentaties te zien van alle kinderen van gr.1 t/m 8.
Ouders worden ingedeeld in groepen om hier bij langs te lopen. Iedere
presentatie zal ongeveer 20 minuten duren.
Om dit te stroomlijnen vragen we u (begin maart) zich op te geven via een
uitnodiging die de kinderen mee krijgen.
Pakes en beppes die wilen komen kijken zijn van harte welkom op de
ochtend van 20 maart (OPEN DAG)om 10.30 uur. Dan vindt de generale
repetie plaats. Ouders die ‘s avonds verhinderd zijn kunnen dan ook komen
kijken.
Zet de datum al vast in uw agenda!
Wij hebben er zin in!
…..Voor groep 7/8 volgt er aan het eind van het jaar ook nog een speciale
musical voorstelling ;maar dan anders dan anders….dat verklappen we nog
niet!

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

