September 2019

Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker:
In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over:
 Nieuws uit het team
 Juf Nynke
 Tosti en Cup a soup dagen
 Zomerlezen
 Wecycle
 Informatie zwembad (bijlage)

Vrijdag 30 augustus
2 t/m 4 september
Dinsdag 3 september
Donderdag 5 september
Vrijdag 6 september
Dinsdag 10 september
Donderdag 12 september
Maandag 16 t/m vrijdag 20
september
Woensdag 18 september
Vrijdag 20 september
Woensdag 25 september

Woensdag 2 oktober
Dinsdag 8 oktober

September
Luizencontrole
Schoolkamp gr 6,7 en 8 Appelscha
Start boekenruil
Start HVO/GVO
Dorpsfeest
10:00-11:00 uur gr 1 t/m 4
13:00-15:00 uur gr 5 t/m 8
Start IVM groep 6
Afsluiting zomerlezen
Informatie-middag
Startgesprekken
Meester Marko afwezig i.v.m.
directieoverleg. Juf Marije vervangt.
Sportdag groep 8 (info volgt)
Piramide ochtend (gr 1,2 vrij).
Start kinderpostzegels
Oktober
Start Kinderboekenweek
Biologiedag (gr 6,7 en 8)
Informatieavond voortgezet onderwijs
(gr 7/8 ouders + leerlingen)

Nieuws uit het team:
Afgelopen maandag zijn we goed van start gegaan met het nieuwe schooljaar. Fijn
om iedereen weer in goede gezondheid te mogen begroeten. Speciaal
verwelkomen wij onze twee nieuwe leerlingen Anna (gr 4) en Eliah (gr 2).
Daarnaast willen wij alle ouders die in de laatste week van de zomervakantie hard
aan ons schoolplein/tuin hebben gewerkt hartelijk bedanken voor hun inzet. Dit in
combinatie met de fijne sfeer en de diverse (kennismakings)gesprekken heb ik de
start van het nieuwe schooljaar als nieuwe directeur zeer prettig ervaren.











Vandaag (vrijdag 30 aug) is de luizenbrigade actief geweest. We kunnen
concluderen dat de school luisvrij is.
Van maandag t/m woensdag gaat groep 6,7 en 8 op schoolkamp naar
Appelscha. De leerlingen zullen woensdag rond 13:00 uur weer in Nij Beets
zijn. Graag nog even aandacht voor het schoolkampgel (65,- o.v.v. naam
plus groep van uw kind op bankrekeningnummer: NL68 RBRB 0939597845 t.n.v.
st act OBS De Jasker.
Vrijdag 6 september staat in het teken van het dorpsfeest. De activiteiten voor
de groepen 5 t/m zijn van 13:00 uur tot 15:00 uur. De leerkrachten zullen tot
14:30 uur aanwezig zijn en gaan daarna terug naar school. Graag even bij de
leerkracht melden of uw zoon/dochter na 14:30 uur op het feestterrein mag
blijven of mee teruggaat naar school.
Op donderdag 12 september van 16:00 t/m 17:00 uur willen we ouders graag
informeren over het werken in de groep van hun kind. Net als vorig jaar zullen
de kinderen de ouders informeren over het reilen en zeilen binnen de groep.
Daarnaast ontvangt u van de leerkracht nog een informatiebrief.
Vanaf maandag 9 september kunt u zich weer inschrijven voor de
startgesprekken (maandag 16 t/m vrijdag 20 sept). In deze gesprekken met
de leerkracht van uw kind kunt u aangegeven welke aanpak op school voor
uw kind het beste is. Tevens komt de stand van zaken m.b.t. niveau,
werkhouding, aanpak, spel, gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling aan
de orde. We verwachten dat de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 ook
aanwezig zullen zijn.
Momenteel wordt er gewerkt aan de schoolkalender met de activiteiten door
het jaar heen. We hopen die deze maand nog uit te kunnen delen aan alle
gezinnen.

Juf Nynke:
Aan alle kinderen, ouders en (oud)collega's ,
Graag wil ik iedereen bedanken voor de lieve kaarten, cadeautjes, tekeningen en
andere lieve reacties bij mijn afscheid van de Jasker.
Het heeft mij erg goed gedaan.
Ik kijk terug op een prachtige Jasker periode in Nij Beets en ik blijf jullie graag
volgen.
Een fijn en leerzaam schooljaar gewenst en het ga jullie goed!
We zien elkaar!
freonlike groet fan Nynke Nicolaï

Tosti- en “Cup A soup” dagen:
Ook dit jaar hebben we weer in de even-weken onze tosti-dagen. Op deze dagen
mogen de kinderen brood meenemen om daar een tosti van te maken.

Maandag
Dinsdag
Donderdag

Groep 1 en 2
Groep 3, 4 en 5
Groep 6,7 en 8

Daarnaast hebben we de “Cup a Soup dag” voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen
mogen in oneven-weken op vrijdag een Cup a Soup meenemen.

Zomerlezen:
Dinsdag 10 september zal Hilda Moed het project “Zomerlezen” afsluiten. Graag alle
boeken die voor de zomervakantie aan de toen groep 3 en 4 leerlingen zijn
uitgedeeld weer inleveren.

Van de AC:
Ook dit schooljaar 2019-2020 gaan we als school meedoen aan een
inzamelactie in samenwerking met Wecycle.
Wecycle wil bij kinderen een blijvende verandering in houding en gedrag
ontwikkelen ten opzichte van het correct afdanken van e-waste (kleine
elektrische apparaten en energiezuinige verlichting). Elektrische apparaten
en spaarlampen horen niet thuis in de vuilnisbak, omdat deze kunnen worden
gerecycled. Dit bespaart belangrijke grondstoffen voor onze gezamenlijke toekomst
en schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht.
Het project zal starten op 9 september 2019
en eindigen op 8 november 2020.
In deze tijd gaan we als school proberen om
zoveel mogelijk kleine elektrische apparaten
met een stekker of batterij te verzamelen. Het
apparaat moet in een boodschappentas
passen! Wanneer we meer dan 75 apparaten
inzamelen kunnen we als school een mooi
cadeau uitzoeken waar alle kinderen wat
aan hebben.
Onze vraag is om kleine elektrische
apparaten en spaarlampen niet weg te
gooien maar te bewaren. Er zullen binnenkort
inzameldozen op school komen waar de
apparaten ingeleverd kunnen worden. Zie ook op de website wecycle.nl
Alvast bedankt namens de AC

Met vriendelijke groeten,
Namens het team
Marko Ekas (directeur@jasker.nl)

