23 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,
De eerste week van deze bijzondere situatie hebben we alweer achter de rug. Wij hopen dat het
iedereen allemaal wat is gelukt met het werk en vooral dat iedereen gezond is.
Vanochtend zijn de weektaken voor de nieuwe week verzonden. Voor de groepen 6,7 en 8 staat de
nieuwe weektaak in de digitale leeromgeving MOO.
Achter de schermen zijn we druk bezig om te kijken of we kunnen gaan werken met een andere
digitale leeromgeving genaamd Google Classroom. Deze digitale leeromgeving heeft meer
mogelijkheden m.b.t instructiefilmpjes enz. Het doel is dat we hier vanaf volgende week met de
groepen 5 t/m 8 mee gaan werken. We houden u op de hoogte van de stand van zaken. Tot die tijd
blijven we werken volgens de huidige werkwijze.
Naast het werk op papier, zullen er op de weektaak ook digitale opdrachten staan. Als het goed is,
heeft iedereen (groep 3 t/m 8) de inlogcodes voor de digitale leeromgevingen. Mochten er ouders
zijn die geen computer, laptop of tablet hebben, dan kunt u mailen naar directeur@jasker.nl zodat
we een passende oplossing kunnen vinden.
Inmiddels hebben we al aardig wat leuke en mooie foto’s ontvangen van leerlingen die thuis aan het
werk zijn. Deze hebben wij op de website van de school geplaatst (www.jasker.nl) geplaatst zodat we
toch een beetje contact met elkaar kunnen hebben. Meer foto’s die wij op de website mogen
plaatsen zijn welkom.
Aan het einde van de nieuwsbrief vindt u diverse links naar internetsites met ideeën voor het
thuisonderwijs. Misschien staat er wat voor de kinderen tussen wat leuk is om te doen. In de bijlage
van deze mail vindt u de nieuwsbrief van de bibliotheek en Sport in Opsterland.

Vlogserie gemeente Opsterland
Vanuit de gemeente Opsterland hebben we de onderstaande mail ontvangen. Om jongeren een
steuntje te bieden in deze bijzondere tijd maken jongerewerkers van “Code Hans” iedere
doordeweekse dag een filmpje/vlog genaamd “Wat een Vlop”.
Hallo!
In deze vlogserie slepen we jou door deze bizarre corona-tijd heen!!!
Geen school, geen sport. Maar wat dan wél? Bingewatchen op Netflix; oké dat is voor even leuk,
maar na drie series heb je dat ook wel bekeken.
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Pieter-Wiebe en Roos, de schoolmaatschappelijk werkers op de BHS, jongerenwerker Tessa en
jeugdambassadeur José van Code Hans zijn jouw vertrouwde gezichten in deze ‘Wat een VLOP’vlogserie. Zij geven je elke doordeweekse dag tips over wat jij allemaal kunt doen deze weken! Heb je
vragen? Of heb je meer tips en adviezen nodig of kun jij die juist geven? Check de socials van de
gemeente Opsterland en JONG.FM voor contact!
Hier stellen we ons voor in de eerste vlog!
Via Facebook:
https://www.facebook.com/1340867159260807/posts/3308342312513272/?vh=e&d=n
Via Youtube:
https://youtu.be/Vln1VzjJVfQ
Via Instagram van Jong.fm
https://instagram.com/jong.fm?igshid=66k0wrcq29rd
Geef vooral jullie duimpjes omhoog en laat een comment achter over waar wij het over kunnen
hebben in onze ‘Wat een VLOP’-vlogserie.
Je kunt ook bellen of appen met Pieter-Wiebe 06 - 13 19 96 82, Roos 06 - 10 00 18 35 of Code Hans 06
– 11 40 33 85

Handige links voor thuisonderwijs:
www.nationaletekenchallenge.nl
www.donaldduck.nl
www.vouwjuf.nl
www.zwijsen.nl/thuislessen
https://meestersander.nl/
Speciaal voor onze dinofans.
https://www.edukans.nl/2020/zo-houd-je-je-kind-educatief-bezig-tijdens-het-thuiswerken/
Een verzamelsite met links naar diverse andere websites zoals Heutink voor thuis.
https://meestersander.nl/
Een site met handige kleuterapps.
www.bibliotheekonline.nl

https://schooltv.nl/programma/vroeger-zo/
Een site met diverse educatieve filmpjes met o.a. de tv-serie vroeger en zo.

