Maart 2020
Oudergesprekken:
De komende week zijn de oudergesprekken. U kunt zich nog
intekenen op de intekenlijsten die in de hal van de school hangen.

AGENDA:

Coronavirus:
Afgelopen week is het Coronavirus dichtbij gekomen. Gisteravond
bleek dat er een eerste besmetting in Nederland is vastgesteld
(Tilburg) en zojuist werd de tweede besmetting (Amsterdam) bekend
gemaakt. Hoe zich dat precies verder ontwikkelt weet nog niemand.
We zullen de ontwikkelingen vanzelfsprekend nauwlettend volgen.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief van de GGD Fryslân inzake
het coronavirus. Deze brief is gedateerd op 26 februari (voorafgaand
aan de eerste besmetting) en is nuttig en informatief.
Tevens heeft het RIVM vandaag een algemeen telefoonnummer (030274 9111) bekend gemaakt voor vragen omtrent het virus.
Het advies zoals beschreven in de brief van de GGD hanteren wij op
basis van de informatie die we nu hebben.
Mocht er aanleiding zijn om u opnieuw te informeren dan zullen wij
dit doen.

Maart 2020:

Studiedag 4 maart:
Aankomende woensdag 4 maart zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een
studiedag voor alle medewerkers van de Comprix. Ook alle teamleden
van De Jasker zullen deze dag in het Abe Lenstrastation, waar de
studiedag wordt gehouden, aanwezig zijn.
Bezoek inspectie van het onderwijs:
Dinsdag 25 februari hebben wij, in het kader van het thema
onderzoek didactisch handelen, bezoek gehad van de inspectie van
het onderwijs. De dag begon met een korte kennismaking met het
team en inspecteur. Vervolgens heeft meester Marko een presentatie
van de school gegeven en heeft de inspecteur drie klassenbezoeken
afgelegd waarbij er werd gekeken naar het didactische handelen van
de leerkracht. De dag werd afgesloten met reflectiegesprek tussen de
inspecteur en alle teamleden. Na dit gesprek heeft de inspecteur de
school met een vertrouwd gevoel weer verlaten. Kortom de
inspecteur heeft geconcludeerd dat er bij ons op school goed les
wordt gegeven.

02- t/m Oudergesprekken
06-03
04-03 Studiedag (alle leerlingen
vrij)
06-03 Luizencontrole
06-03 Rapport mee
09-03 MR-vergadering
13-03 NL-DOET
18-03 Open dag Comprixscholen
19-03 EHBO-examen Gr 7/8
20-03 Meester Marko afwezig
25-03 Meester Marko
directieoverleg
27-03 Schoolfotograaf
30-03 Voorstelling De
rattenvanger Gr 3/4/5
31-03 Theoretisch
verkeersexamen gr 7
April 2020:
01-04 Schoolvoetbaltoernooi
02-04 Himmelwike (Gr 1/tm 8)
06-04 MR-vergadering
10-04 Goede vrijdag
13-04 2de paasdag
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15-04
16-04

NL-DOET:
Vrijdag 13 maart van 14:30 tot 20:00 uur doen wij mee aan NLDOET. Een aantal ouders heeft zich voor deze middag/avond al
opgegeven. Maar omdat vele handen licht werken maken, willen wij
alle ouders en andere betrokkenen nogmaals vragen om ons te
komen helpen. Dus mocht u deze middag/avond ons een paar
uurtjes willen en kunnen helpen, dan graag even doorgeven aan
Aaltsje de Vries, Petra Smit of Meester Marko. We hopen op een
grote opkomst zodat we er een gezellige en werkzame
middag/avond van kunnen maken. Uiteraard wordt de inwendige
mens (hapje en drankje) niet vergeten.
Stagiaire:
Vanaf maandag 2 maart zal Mariska Dootjes bij ons in de
bovenbouw stage komen lopen. Mariska is dit jaar gestart met de
Pabo aan de NHL/Stenden te Leeuwarden. Wij wensen haar een
fijne en plezierige tijd toe op de Jasker.

AGENDA:
April 2020:
01-04 Schoolvoetbaltoernooi
02-04 Himmelwike (Gr 1/tm 8)
06-04 MR-vergadering
10-04 Goede vrijdag
13-04 2de paasdag
15-04 Centrale eindtoets Gr 8
16-04
17-04 Koningsspelen

Open-dag Comprix-scholen:
Woensdag 18 maart is de jaarlijkse open-dag van alle Comprixscholen. Ook De Jasker houdt een Open-dag. Het programma is nog
niet helemaal bekend, maar wij willen u alvast wel voor deze
ochtend (08: 30-10:00 uur) uitnodigen.

24-04 Verkeersfilts

Verkeersfilts:
Het duurt nog wel even, maar op vrijdag 24 april nemen wij deel aan het educatieve programma
Verkeersflits waarbij er diverse onderdelen, zoals remproef, fietssimulator, op het programma staan.
Hiervoor hebben wij nog wel een aantal ouders nodig die mee willen hebben bij het begeleiden van een
aantal onderdelen. Mocht u kunnen/willen helpen, dan kunt u zich opgeven mij meester Marko
(directeur@jasker.nl).
Geef eens een boek!:
In het kader van de landelijke actie “Geef een boek cadeau!”, mochten
wij, namens stichting Comprix alle leerlingen van de groepen 6,7 en 8 de
Klassieker van Jan Terlouw; Koning van Katoren cadeau geven. Hiermee
hopen wij natuurlijk het lezen extra te stimuleren.
In ieder geval willen wij Stichting
Comprix hartelijk danken voor dit
initiatief.
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