Maandag 2 december 2019

Even voorstellen:
Wellicht heeft u mij al gezien of gesproken, maar via deze nieuwsbrief wil
ik mijzelf even kort voorstellen en vertellen waarom ik op De Jasker
aanwezig ben. Ik ben Rebanna Keizer-Jager, 1 november 1979 geboren te
Veendam. Sinds 2003 woonachtig in Nieuw Scheemda (oost-Groningen)
samen met Aijold Keizer. We hebben samen 3 jongens, Jelani 8 jr, Djesley
6 jr en Virgel 3 jr. Op dit moment ben ik nog werkzaam als militair
verpleegkundige bij de Koninklijke Landmacht, over een paar jaar hoop ik
de overstap te maken naar werken in het basisonderwijs. In september
van dit jaar ben ik gestart met het oriëntatiejaar van de PABO aan de NHL
Stenden in Leeuwarden om vervolgens in september 2020 te starten met
de deeltijdopleiding aan de PABO. Voor het oriëntatiejaar zal ik in totaal
15 dagen stagelopen, waarvan 7 dagen bij de kleuters en 8 dagen bij gr
3/4/5. Iedere dinsdag tot ongeveer eind maart 2020 zal ik aanwezig zijn.
Vandaag was mijn 3e stagedag bij gr 1/2, ik heb al een heleboel leuke
ervaringen opgedaan, veel gezien en geleerd. Ik kijk uit naar de komende
stagedagen en hoop veel te leren.

AGENDA:
December
02-12 Bezoek
Sinterklaasmuseum gr 1
t/m 4
04-12 MR-vergadering
05-12 Sinterklaas
(Groep 1 t/m 4 vanaf
12:00 uur vrij)
09-12 Meester Marko afwezig
10-12 Bibliotheekboeken mee

Vriendelijke groeten, Rebanna.

11-12 Meester Marko
directieoverleg

Sinterklaas op school:

17-12 Leerlingenraad

Donderdagochtend 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten op
bezoek bij beide scholen. Om 8.40 uur zal hij aankomen bij de Arke. Alle
kinderen komen om 8:25 uur eerst in de klas om vervolgens samen met
de leerkracht naar het schoolplein van de Arke te gaan. Ouders die bij de
aankomst willen zijn kunnen al eerder naar het plein van de Arke lopen.
Direct na aankomst zal de Sint eerst de Arke bezoeken. Na de pauze
komt hij met zijn Pieten op de Jasker. De kinderen van de groepen
1 t/m 4 zijn vanaf 12:00 uur vrij.
De hulpsinterklazen van de groepen 5 t/m 8 kunnen de surprises
donderdagochtend 5 december mee naar school nemen en in de klas
brengen. Zij vieren de hele ochtend het Sinterklaasfeest samen met hun
juf of meester en zijn om 14:30 uur uit. We hebben er samen met de
kinderen reuze zin in!!

17-12 Afsluiting IMV groep 6
19-12 Kerstviering
20-12 Vanaf 12:00 uur
kerstvakantie t/m 5
januari 2020
Januari:
06-01 Nieuwjaarsontbijt
08-01 MR-vergadering
10-01 Luizencontrole
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Bezoek Sinterklaasmuseum:
Maandag 2 december hebben de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 een bezoek gebracht aan het
Sinterklaasmuseum in Gorredijk. Het was een geslaagde ochtend. De foto’s op de website geven u een kleine
impressie van dit bezoek.

Kerstviering:
Donderdag 19 december zal in het teken staan van de kerst. Op de ochtend is er een kerstcircuit. De
kerstviering zelf zal op avond plaats vinden. De groepen 1 t/m 4 zijn ‘s middags vrij. De voorbereidingen zijn
in volle gang. Meer informatie zal zo spoedig mogelijke volgen.

Nieuwjaarsontbijt 2020:
Om het nieuwe jaar op een leuke en gezellige manier te
starten, willen wij u van harte uitnodigen op maandag 6
januari vanaf 08:30 voor het nieuwjaarsontbijt. Dit ontbijt is
voor alle leerlingen, ouders en teamleden van De Jasker.

Schoolwebsite:
De website van onze school (www.jasker.nl) heeft een speciale groep 6,7 en 8 pagina. Op deze pagina staan
bijvoorbeeld de samenvattingen van Naut, Meander en Brandaan. Om deze pagina te kunnen bekijken, is het
wachtwoord Jasker678 nodig.

Afsluiting IMV groep 6:
Op dinsdagochtend 17 december van 10:30 t/m 11:00 uur sluiten de leerlingen van groep 6 op een muzikale
wijze de IMV-lessen af. Graag willen wij ouders en andere belangstellenden van harte uitnodigen.

Wisseling Bibliotheekkast:
Volgende week woensdag 11 december wordt de bibliotheekkast omgeruild. Wij willen jullie vragen om
dinsdag 10 december alle bibliotheekboeken op school in te leveren. Dinsdag 10 december kunnen er dan
ook geen nieuwe boeken mee naar huis worden genomen. Dinsdag 17 december kunnen de leerlingen weer
nieuwe bibliotheekboeken mee naar huis nemen.

Schoolfruit:
Van 13 november tot en met 17 april doet onze school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kinderen
krijgen op drie vaste dagen in de week (woensdag, donderdag en vrijdag) gedurende twintig weken een
portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten. Kinderen die één van de 3
groente- of fruitsoorten echt niet lusten, nemen van huis bij voorkeur een groente of fruitsoort mee die ze
wel lekker vinden.
Via https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief-EUSchoolfruit.htm kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief voor ouders. Zo wordt u op de hoogte gehouden
over welk fruit er geleverd gaat worden. Onze leverancier is Vitamine & en Zo. Dit moet u aangeven om de
juiste nieuwsbrief te ontvangen.
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