8 januari 2020
Beste ouders/verzorgers,
Als eerste willen wij iedereen een goed, gezond en succesvol
2020 toe wensen.

AGENDA:

Nieuwjaarsontbijt

Januari 2020

Het nieuwe kalenderjaar zijn we gestart met het
nieuwjaarsontbijt. We kunnen terugzien op een geslaagde en
gezellige ochtend. Daarom willen wij alle ouders die dit ontbijt
hebben verzorgd hartelijk danken voor hun inzet.
Op de website van de school staan een aantal foto’s die een
kleine impressie van deze ochtend geven.

06-01 Nieuwjaarsontbijt

Nieuwe leerling
Op maandag 6 januari hebben wij Berber Boonstra bij ons op
school in groep 1 mogen verwelkomen. Wij hopen dat zij een
mooie, fijne en leerzame tijd op De Jasker zal hebben.
Hulp gevraagd voor de boekenruil
Op dit moment zijn wij op zoek naar twee ouders die ons
ongeveer 1 keer per maand kunnen helpen met de boekenruil op
dinsdagmiddag van 14:00 uur tot 14:30 uur. Wie kan ons helpen?
Omdat wij merken dat er steeds minder boeken worden geleend,
willen wij u vragen om minimaal 1x in de drie weken de boeken
te ruilen.
Stagiaires
Op 8 januari hebben wij Rebecca Eekhof bij ons op school mogen
verwelkomen. Rebecca volgt het 2de jaar van de studie
dienstverlening aan het Friesland College en zal tot halverwege
juni op de woensdag en donderdag bij ons stagelopen. Wij
wensen haar een fijne en plezierige tijd toe op de Jasker.
Rebanna de Jager heeft haar stage in groep 1/2 inmiddels
afgesloten en loopt de komende 8 weken op de dinsdag stage in
groep 3, 4 en 5.

10-01 Luizencontrole
10-01 Bezoek oud-leerlingen
Singelland
15-01 Meester Marko
directieoverleg
15-01 MR-vergadering
17-01 Verjaardag Juf Joke
30-01 Stakingsdag 1
31-01 Stakingsdag 2
Februari 2020:
05-02 Piramide ochtend (gr 1/2
vrij)
05-02 AC-vergadering
12-02 Studiedag (alle leerlingen
vrij)
14-02 Muziekgastles voor gr 3
t/m 8)
17 t/m Voorjaarvakantie
24-02
26-02 Meester Marko
directieoverleg
02 t/m Oudergesprekken
06-03
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Bezoek oud-leerlingen Singelland
Vrijdag 10 januari komen er een aantal oud-leerlingen bij groep 6,7 en 8 op bezoek om hun
ervaringen naar het voorgezet onderwijs met ons te delen.
Verjaardag juf Joke
Op vrijdagochtend 17 januari zal juf Joke samen met alle leerlingen van de groepen 1 en 2 haar
verjaardag vieren. De leerlingen hoeven deze ochtend geen fruit en drinken mee te nemen.
Nationale voorleesdagen
Van 22 t/m 29 januari zijn er de nationale voorleesdagen. Wilt u als ouder een boek bij de kleuters
komen voorlezen, dan kunt u zich opgeven bij juf Joke (joke@jasker.nl).
IMV
Voor de kerstvakantie hebben de leerlingen van groep 6 de IMV-lessen afgesloten met een
“huiskamerconcert”. Alle leerlingen van groep 5 zijn na de vakantie gestart met de IVM-lessen.
Oudergesprekken
De oudergesprekken zullen, in tegenstelling tot eerdere berichten, in de periode 2 t/m 6 maart plaats
vinden. De intekenlijsten zijn vanaf maandag 24 februari beschikbaar. Graag zo spoedig mogelijk de
rapporten inleveren. De nieuwe rapporten worden 6 maart meegegeven.
Landelijke stakingsdagen
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op 30 en 31
januari twee dagen staken. Met deze staking roepen wij dit kabinet op om structureel extra te
investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen. De
keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze leerlingen
de dupe worden. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen
duidelijk te maken. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid moet
nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. De kwaliteit van ons onderwijs staat al
jaren onder druk. Inmiddels kunnen we niet meer garanderen dat er voor iedere klas een bevoegde
leraar staat. Mede door het stijgend lerarentekort neemt het aantal kinderen per klas toe, worden
klassen opgedeeld of zelfs naar huis gestuurd. Steeds vaker hebben kinderen geen vast en vertrouwd
gezicht meer voor de klas staan. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, ook
voor uw kind. Het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse leerlingen is al jaren aan het dalen, zo
blijkt uit internationaal onderzoek. Wanneer wij nu niet doorpakken en structurele investeringen van
dit kabinet opeisen, zullen de problemen alleen maar groter worden. Naar aanleiding van eerdere
acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze - grotendeels
eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in
het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig.
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Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs. Wij
vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het
toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het primair
onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs!
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