Oktober 2019
Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker:
In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over:
• Nieuws uit het team
• Nieuws uit de MR
• Website
• Schoolkalender
• Comprix sportdag groep 8
• Schoolkorfbal
• Kinderboekenweek 2019
• Ouderavond V.O. gr 7 en 8.
• Fietscontrole gr 6 t/m 8
• Week van de Pauzehap
• Programmeerlessen
• Week van de opvoeding
• Schoolfruit

Woensdag 2 oktober
Maandag 7 oktober
Maandag 7 t/m 11 oktober
Dinsdag 8 oktober
Woensdag 9 oktober
Maandag 14 oktober
Woensdag 16 oktober
Donderdag 17 oktober
19 t/m 27 oktober
Maandag 28 oktober
Woensdag 30 oktober

Oktober
Start Kinderboekenweek
Les 2 Programmeren groep 6, 7 en 8
De week van de Pauzehap.
• Biologiedag (gr 6,7 en 8)
• Informatieavond voortgezet onderwijs
(gr 7/8 ouders + leerlingen).
Fietscontrole gr 6,7 en 8
Les 3 Programmeren groep 6, 7 en 8
Meester Marko directieoverleg. Juf Marije
groep 6, 7 en 8
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Bezoek schoolarts
gebr. jaar 2014. (uitnodiging ontvangt u via
de post)
Luizencontrole

Nieuws uit het team:
De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn alweer voorbij. In deze periode, de
zgn. Gouden Weken, hebben er diverse activiteiten plaats gevonden met betrekking
op het creëren van een goede sfeer in de klas en binnen de school. Daarnaast
hebben de leerlingen van groep 6,7 en 8 drie mooie dagen gehad in Appelscha en
hebben de startgesprekken plaats gevonden. We kijken terug op een paar
geslaagde weken waarin we een mooie start van het nieuwe schooljaar hebben
gemaakt.
De afgelopen maand hebben we vier nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Wij
wensen Martin (gr 2), Sophie (Gr 1), Femke (gr1) en Henry (gr 1) een fijne tijd op De
Jasker.
Meester Arjen Terpstra heeft besloten om te stoppen met het geven van de GVOlessen. Juf Ietsje de Boer uit Surhuisterveen zal meester Arjen opvolgen. Juf Ietsje is
voor ons geen onbekende. Zij heeft een aantal jaren geleden ook de GVO-lessen bij
ons op school verzorgd. Inmiddels hebben de leerlingen afgelopen week kennis met
haar gemaakt. Wij bedanken meester Arjen voor de GVO-lessen en wensen hem het
allerbeste toe. Tevens wensen wij juf Ietsje een mooie en fijne tijd bij ons op De
Jasker.

Nieuws uit de MR
Deze week is ook de MR weer gestart aan het nieuwe schooljaar. We vergaderen dit
jaar iedere eerste maandagavond van de maand. Via deze nieuwsbrief en via de
website - die Marko op dit moment aan het updaten is - houden we alle ouders
graag geïnformeerd en betrokken bij wat we doen. Ook dit jaar staan de diverse
schoolplannen natuurlijk weer op de agenda en ook met de thema's
ouderparticipatie, communicatie, samenwerking scholen en de toekomst van het
onderwijs in het dorp gaan en blijven we aan de slag!
Zo gaan we op korte termijn graag met wat ouders aan tafel om samen het thema
ouderparticipatie invulling te geven. Wil je hier over meepraten? Laat het dan heel
graag weten aan één van de MR leden.
Met de laatste ouder enquête in de hand, willen we samen met het team bekijken
met welke thema's we dit jaar nog meer aan de slag gaan. Hierover volgt in een
volgende nieuwsbrief meer.
Met een hartelijke groet,
Marije, Joke, Anders en Esther

Website:
Momenteel zijn we druk bezig de website van onze school te actualiseren en te
vernieuwen. Op de website vindt u o.a. een agenda met daarin alle geplande
activiteiten en een fotoboek. Het fotoboek is middels een wachtwoord (Jasker2019)
beveiligd en zal het komende schooljaar worden gevuld met foto’s van verschillende
activiteiten met inachtneming van de privacywet.

Schoolkalender:
Vorige week zijn de jaarlijkse schoolkalenders weer uitgedeeld. Helaas is er per
ongeluk een fout ingeslopen. In de kalender staat de biologiedag voor groep 6, 7 en
8 gepland op maandag 7 oktober. Dit moet dinsdag 8 oktober. Onze excuses
hiervoor.

Comprix sportdag groep 8:
Op vrijdagochtend 20 september was er de jaarlijkse sportdag voor groep 8. De
leerlingen hebben drie workshops, Breakdance, inlineskaten en kin-ball gevolgd. Na
afloop ontving iedere leerling een speciaal Comprix sportshirt. Op de website vindt u
een kleine impressie van deze ochtend.

Schoolkorfbaltoernooi:
Woensdag 25 september heeft De Jasker met drie teams deelgenomen aan het
Opsterlandse schoolkorfbaltoernooi op de velden van LDODK in Gorredijk. In poule C
is Jasker 1 met 8 punten 1ste geworden, in poule G is Jasker 3 met 8 punten ook 1ste
geworden en in poule D is Jasker 3 met 2 punten 3de geworden. Een mooi resultaat!
We kunnen terugzien op een mooie en sportieve middag. Langs deze weg willen we
de ouders die geholpen hebben hartelijk bedanken.

Kinderboekenweek 2019: Reis je mee!:
Woensdag 2 oktober start de jaarlijkse Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Reis
je mee! De dagen daarna zullen we hier op verschillende momenten gericht
aandacht aanbesteden. Woensdag 2 oktober ontvangt u van ons een extra
nieuwsbrief met als thema Kinderboekenweek 2019. Donderdag 17 oktober van 14:00
t/m 14:30 uur wordt de Kinderboekenweek afgesloten met een presentatie voor de
ouders.

Informatieavond Voortgezet Onderwijs:
Dinsdag 8 oktober van 19:30 -20:30 uur is er een speciale ouderavond met het thema
Voortgezet Onderwijs. Deze avond is bedoeld voor ouders en leerlingen van de
groepen 7 en 8. Graag even een bericht als u bent verhinderd.

Fietscontrole gr 6 t/m 8:
I.v.m. ziekte is de fietscontrole van groep 6,7 en 8 verplaatst naar woensdag 9
oktober. De worden door twee medewerkers van Veilig Verkeer Nederland op 15
punten gecontroleerd. Na afloop krijgen de leerlingen een fietscheckkaart mee naar
huis met daar op de bevindingen.

De week van de pauzehap:
In de week van 7 t/m 11 oktober is het de week van de Pauzehap. De leerlingen van
de groepen 6 t/m 8 krijgen voorlichting over gezonde tussendoortjes. Op maandag 7,
woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 oktober krijgen alle leerlingen van gr 3 t/m
8 een gezonde pauzehap aangeboden. Meer informatie over dit project kunt u
vinden op www.ikeetbeter.nl

Programmeren groep 6,7 en 8:
Afgelopen maandag hebben de leerlingen van groep 6,7 en 8 de eerste les
programmeren met de Sphero Robotbal gehad. De Sphero is een robotbal die met
een app op de tablet kan worden geprogrammeerd. In de app kunnen dingen als
richting snelheid en kleur worden geprogrammeerd. In totaal volgen de leerlingen
drie lessen die verzorgd worden door studenten van het Friesland College.

De week van de opvoeding:
Van 7 t/m 13 oktober is het de week van de opvoeding met als thema Hand in Hand.
Sûn Opsterlân organiseert diverse leuke ouder-kind activiteiten. In de bijlage vindt u
een flyer met meer informatie.

EU-Schoolfruit:
Vanaf week 46 (12 t/m 16 november krijgen we 20 weken lang schoolfruit. In de
nieuwsbrief van november ontvangt u meer informatie over dit project.

With kind regards,
Team obs De Jasker
(directeur@jasker.nl)

