November 2019
Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker:
In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over:
 Nationaal schoolontbijt
 Landelijke onderwijsstaking
 Actie voor voedselbank Opsterland
 EU-Schoolfruit
 Ouderhulplijst
 Theatervoorstelling gr 6t/m 8
 Bezoek Sinterklaasmuseum gr 1t/m 4
 Wecycle Recycle

Maandag 4 november
Dinsdag 5 november
Dinsdag 5 november
Woensdag 6 november
Vrijdag 8 november
Woensdag 13 november
Woensdag 13 november
Woensdag 13 november
Dinsdag 19 november
Woensdag 20 november

Maandag 2 december
Donderdag 5 december

Oktober
MR vergadering
1ste leerlingenraad
Inleveren producten voor voedselbank.
Landelijke Onderwijsstaking
Einde project Wecycle Recycle
Start Schoolfruit
Piramide ochtend lln gr 1 en 2 vrij
Start schoolschaken
Theatervoorstelling gr 6,7 en 8
Meester Marko directie overleg. Juf Marije
groep 6,7 en 8.
December
Gr 1 t/m 4 Bezoek Sinterklaasmuseum
Sint en Piet op school.

Nationaal schoolontbijt:
Het nationale schoolontbijt is op dinsdag 5 november. Dit jaar, in tegenstelling tot wat
er op de schoolkalander staat, zal onze school hier niet aan deelnemen. Wel krijgen
alle leerlingen voor de middagpauze wat lekkers van de AC aangeboden.

Landelijke onderwijsstaking:
Vlak voor de herfstvakantie heeft u van ons een mail ontvangen m.b.t. de landelijke
onderwijsstaking op woensdag 6 november. Zoals u heeft kunnen lezen, steunen wij

deze actie en is de school op woensdag 6 november 2019 dicht en laten wij, team
van de Jasker, onze stem horen tijdens de manifestatie te Leeuwarden.

Actie voor voedselbank Opsterland:
De diaconie wil dit jaar tijdens de dankdag voor gewas en arbeid op 6 november
producten inzamelen voor de voedselbank Opsterland. U kunt deze actie steunen
door één van de onderstaande producten op maandag 4 november en/of dinsdag 5
november bij ons op school in te leveren. Vanaf maandag 4 november zal er een
inzamelpunt in de hal van de school zijn. Wij hopen flink wat producten aan de
diaconie mee te kunnen geven.
Momenteel is er behoefte aan de volgende producten:
Melk, broodbeleg, halvarine, thee, rijst, pasta, bak & braad, groente in blik en eieren.

EU-Schoolfruit:
Vanaf woensdag 13 november krijgen alle kinderen van onze school drie dagen
(woensdag, donderdag en vrijdag) per week weer schoolfruit. Wij zijn nog dringend
op zoek naar ouders die hierbij kunnen helpen. In de schoolkeuken hangen
intekenlijsten. Mocht u een keertje kunnen helpen, dan kunt u zich daarop intekenen.
Via de link www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief kunt u zich inschrijven voor de
speciale ouder nieuwsbrief. In de bijlage vindt u een uitgebreide informatiebrief.

Ouderhulplijst:
Voor de herfstvakantie heeft u de ouderhulplijst ontvangen. Graag willen wij, mocht u
de lijst nog niet hebben ingeleverd, u er nog even aan herinneren om deze zo
spoedig mogelijk op school of via de mail in te leveren.

Theatervoorstelling groep 6,7 en 8:
De groepen 6,7 en 8 gaan dinsdagochtend 19 november naar de theatervoorstelling
“De reis om de wereld in 80 dagen”, gespeeld door Beumer en Drost, in de Skâns te
Gorredijk. Hiervoor zijn we nog op zoek naar ouders die kunnen rijden. Voor opgave
graag even een bericht naar marije@jasker.nl.

Bezoek Sinterklaasmuseum gr 1 t/m 4:
Maandagochtend 2 december brengen de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 een
bezoek aan het Sinterklaasmuseum in Gorredijk. Ook hiervoor zijn we nog op zoek
naar ouders die willen/kunnen rijden. Voor opgave graag even een bericht naar
joke@jasker.nl.

Wecycle recycle:
Vrijdag 8 november is de laatste dag van het project Wecycle recycle. Mocht u nog
oude elektrische apparaten hebben, dan kun u deze tot vrijdag 8 november
inleveren in de daarvoor bestemde inleverbak.

Uitnodigingen TEENOCLUB, ’T Skûlhoal en de judoverenging Kodokan:

