April 2019

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


Nieuws uit het team

Data:
Donderdag 4:
Donderdagmiddag4:
Maandag 8:
Dinsdag 16:

Theoretisch verkeersexamen groep 7
Himmelmiddei voor alle groepen
M.R. vergadering
Theatervoorstelling gr.1,2,3 in de Skâns
“De kleine vuurtorenwachter”.
Donderdag 18:
Kinderboekenschrijfster Janny v.d. Molen komt in
gr.6,7,8. Het thema is Tweede Wereldoorlog. Aan
de hand van het boek “buiten is het oorlog” leren
de kinderen over Anne Frank.
Vrijdag19 t/m maandag 22: Vrij in verband met Goede vrijdag en Pasen.
Dinsdag 23:
A.C. vergadering
Vrijdag 26:
Alternatieve Koningsspelen( informatie volgt nog)
27 april t/m vrijdag 10 mei: Meivakantie
Nieuws uit het team:


Het bestuur van Comprix is in overleg met de M.R. over de invulling van
de vacature van directeur. Wij verwachten in de maand april of mei
hier meer nieuws over te kunnen melden.



Alternatieve koningsspelen: ieder jaar vieren we Koningsspelen op de
Jasker. Om de twee jaar doen we dat gezamenlijk met de Arke. Zo is
het afgesproken tussen beide scholen. Dat betekent dat er volgend
jaar weer gezamenlijk Koningsspelen gevierd zullen worden. Dit jaar
hebben we gekozen om op 26 april de “alternatieve” Koningsspelen te
doen. Dit in verband met de zeer vroege landelijke datum van 12 april.
Team en AC buigen zich over een leuk programma voor deze dag.

 NL Doet:
Met veel plezier kijken we terug op de NL Doet actie. Vele ouders en
kinderen kwamen helpen bij de klussen die we gepland hadden. Erg
plezierig want de hele school was weer fris en fruitig en het plein zag er
weer pico bello uit!
Allemaal heel hartelijk dank daarvoor!



Terugblik Open dag:
Wat een opkomst bij de Open Dag op 20 maart en wat veel publiek
om 10.30 uur bij de generale repetitie! Veel pakes en beppes die hun
kleinkind(-eren) kwamen bewonderen. Erg gezellig en leuk voor de
kids!

FEESTELIJKE OUDERAVOND
VERHALENPROJECT

Alle ouders (en familie) hebben kunnen genieten van drie leuke presentaties
die allemaal door de kinderen zijn bedacht en gemaakt.
We hopen de komende tijd nog veel meer mooie producties te maken
samen met Brecht Wassenaar en Wanda Soeriowardojo.

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

