Februari 2020
Nieuwe leerling:
Na de voorjaarsvakantie mogen wij Lars bij ons op school
verwelkomen. Wij hopen dat Lars een mooie, fijne en leerzame tijd op
De Jasker zal hebben.
Rapporten:
Graag zo spoedig mogelijk de rapporten op school inleveren. Vrijdag 6
maart krijgen de leerlingen het nieuwe rapport mee naar huis.
Verjaardag juf Jikke:
Op woensdag 26 februari viert juf Jikke samen met alle leerlingen van
groep 3 t/m 5 haar verjaardag. De kinderen hoeven dan geen
eten/drinken voor de pauze mee naar school.
Oudergesprekken:
In de periode van 2 t/m 6 maart zullen de oudergesprekken plaats
vinden. Vanaf maandag 24 februari zijn de intekenlijsten beschikbaar
en kunt u zich inschrijven voor een gesprek.
De nationale voorleesdagen:
Vorige week waren de nationale voorleesdagen. Een aantal ouders en
de bovenbouwleerlingen hebben voorgelezen bij groep 1/ 2. We
kunnen terugzien op een geslaagde voorleesweek. Wij willen alle
voorleesouders bedanken voor hun komst. Op de website staan een
aantal foto’s voor een korte impressie.
“Help pake en beppe de vakantie door”:
Van 18 t/m 21 februari
2020 openen ongeveer 40
musea in Friesland hun
deuren speciaal voor
kinderen. Neem je pake,
beppe, ouders, oom of
tante mee, want ‘op
vertoon’ van een
volwassene heb je als kind
gratis entree! De musea organiseren speciaal voor deze week allerlei
leuke kinderactiviteiten.
Op https://www.museum.frl/activiteiten/pakebeppe/ vindt u meer
informatie.

AGENDA:
Februari 2020:
05-02 Piramide ochtend (gr 1/2
vrij)
05-02 AC-vergadering
10-02 MR-vergadering
12-02 Studiedag (alle leerlingen
vrij)
14-02 Muziekgastles voor gr 3
t/m 8)
14-02 Knuffelpoli gr 1/2
17 t/m Voorjaarvakantie
24-02
26-02 Meester Marko
directieoverleg
26-02 Luizencontrole
Maart 2020
02- t/m Oudergesprekken
06-03
04-03 Studiedag (alle leerlingen
vrij)
06-03 Rapport mee
09-03 MR-vergadering
18-03 Open dag Comprixscholen
25-03 Meester Marko
directieoverleg
27-03 Schoolfotograaf
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