Mei 2019

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






Nieuws uit het team
Alternatieve Koningsspelen 26 april
4 mei herdenking Damshûs
Oproep vrijwilligers verkeersexamen de Jasker
Oproep Damshûs vrijwilligers

Data:
27 april t/m vrijdag 10 mei: Meivakantie
Maandag 13 mei:
Woensdag 15:
Vrijdag 17:
Maandag 20:
Dinsdag 21:
Woensdag 22:
Woensdag22:
Donderdag 30,Vrijdag 31:

Weer naar school
Groep 5/6 krijgt les van de Volgelwacht Nij Beets
Luizencontrole
Vervanging juf Joke in groep 1,2,3
Leerlingenraad
Praktisch verkeersexamen groep 7
Nynke afwezig i.v.m. directie tweedaagse
Hemelvaartweekend: alle kinderen vrij.

Nieuws uit het team:





De komende maanden staan in het teken van vele leuke activiteiten en voor
je het weet dient de zomervakantie zich al weer aan. Time flies!
Er gaat natuurlijk het één en ander veranderen op de Jasker. Over de
invulling van de directie vacature verwachten we in mei meer duidelijkheid te
kunnen geven.
Ook wordt er weer nagedacht over de groepsindeling voor volgend
schooljaar.
Dat zal voor groep 8 niet meer gelden. Zij gaan zich ook voorbereiden op een
afscheid en wel op een erg leuke manier met een filmproject. Hoe dat er uit
gaat zien hoort u in de volgende nieuwsbrief.

Alternatieve Koningsspelen:

Zoals u weet houden wij dit jaar op 26 april onze eigen Koningsspelen omdat 12 april
wel erg vroeg (en koud) was. Dit jaar doen we dat als school alleen; volgend jaar is
het weer samen met de Arke.
De kinderen komen op de gewone tijd op school (in makkelijke kleding) en nemen
net als anders een pauze hap mee. De ochtend zal in het teken staan van spelletjes
in en rond de school. Deze zullen worden begeleid door de bovenbouw. Om 11.30
uur is er tijd voor een broodje knakworst voor iedereen. (Als je een grote eter bent
neem dan een extra broodje mee)
Na de middag pauze is er een sportcircuit gemaakt voor de groepen 5 t/m 8.
We hopen op veel plezier en mooi weer deze dag!

4 mei Herdenking oorlogsslachtoffers:

Kinderen en hun ouders zijn van harte welkom!

Op het terrein van openluchtmuseum It Damshûs vindt op 4 mei de jaarlijkse
dodenherdenking plaats. Nieuw daarbij is de inbreng van de schoolkinderen van
OBS De Jasker en CBS De Arke. De scholen verdiepen zich al enige tijd in de Tweede
Wereldoorlog. Zo luisterden ze naar de verhalen van Trienke Postma die aan den lijve
heeft ervaren hoe het was als mensen onderdoken. Ook werden
oorlogsmonumenten en andere documentatie bekeken. Een en ander resulteerde in
werkstukken/posters en gedichten die op 4 mei ’s avonds om half acht aan de
ouders en andere belangstellenden zullen worden gepresenteerd.
Daarna worden in de buitenlucht, bij de Lawei, gedichten voorgedragen door Rien
van der Zeijden en de schoolkinderen. Tussen de gedichten door speelt Jense Meek
op zijn accordeon improvisaties. Om 8 uur worden de 2 minuten stilte in acht
genomen.
s Avonds vindt in het Houten Himeltsje een concert plaats door de muziekgroep
Baragan. De groep heeft zijn muziek aangepast aan het karakter van 4 mei. De

liedjes van Baragan voeren je mee op reis met muziek die op straat is geboren. Met
melodieën die zijn verwarmd door zonlicht of gewassen door regen. Melodieën die
altijd onderweg zijn, misschien om nooit meer terug te keren naar waar ze vandaan
kwamen. De groep bestaat uit Daniël van Huffelen (contrabas), Armands Svinsters
(trompet & ukelele) en Jense Meek (accordeon) Alle drie bandleden zingen. Het
concert wordt onderbroken door een korte overdenking door Rien van der Zeijden.
Gezien het karakter van 4 mei wordt geen entree geheven. Een vrijwillige bijdrage ter
dekking van de kosten wordt op prijs gesteld.
19:30-19:45
19:45-20:00

Entreegebouw
Lawei

20:00-20:02
20:05-20:15

Lawei
Houten Himeltjse

bekijken projecten leerlingen basisschool
gedichten (leerlingen en Rien van der
Zeijden)
2 minuten stilte
- concert Baragan
- overdenking door Rien van der Zeijden

Zie www.damshus.nl

Kinderen en hun ouders zijn van harte welkom!

OPROEP:

Het praktisch verkeersexamen dreigt te moeten stoppen wegens te weinig
vrijwilligers!
 Voor de organisatie van het praktisch verkeersexamen wat ieder jaar
plaatsvindt in Beetsterzwaag, worden de Jasker en de Arke verzocht
ieder twee vrijwilligers te leveren die op 22 mei van 9.45 tot 11.00 uur op
het plein van basisschool de Trime willen helpen.
Wie tijd heeft en het leuk lijkt om hierbij te helpen kan zich aanmelden
bij juf Jessy of juf Nynke.

Oproep voor vrijwilligers voor de BOARTERSDEI
Voor het goed laten verlopen van de Boartersdei op zaterdag 18 mei zijn wij
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor poffertjes bakken, spelletjes en
andere aktiviteiten.
Iedereen die interesse heeft kan zich opgeven bij Ans Feenstra,
Prikkewei 15-B, mobiel 06 23963345.
Dan kunnen we de kinderen weer een super leuke dag bezorgen!
Ik hoop op veel reacties.
Namens de Boartersdei commissie hartelijk dank!
namens het team, mei freonlike groetnis, Nynke Nicolaï
(directeur@jasker.nl)

