Beste ouders/verzorgers,
Hier weer even een bericht vanuit mijn thuiswerk plek in 058. Wij hopen dat het met iedereen goed
gaat in deze bizarre tijd. Laten we hopen dat het allemaal weer snel voorbij is en wij elkaar weer
“live” en gezond op school kunnen ontmoeten.

Gebruik Google Classroom en Google MEET.
Vanaf maandag 30 maart starten de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 met Google MEET en Google
Classroom. De ouders van deze leerlingen hebben een extra mail van ons ontvangen met daarin een
uitleg over hoe wij deze twee tools willen gaan inzetten. Mochten deze ouders niks hebben
ontvangen, dan graag even een bericht naar directeur@jasker.nl. De bestaande werkwijze voor de
groepen 1 t/m 4 blijft voorlopig ongewijzigd.

Foto’s van thuisonderwijs:
De afgelopen dagen hebben wij weer mooie foto’s mogen ontvangen die wij op de website van de
school hebben geplaatst.

Diverse activiteiten:
Voor de komende tijd stonden er diverse activiteiten gepland. Maar door de huidige situatie gaan
veel activiteiten niet door. Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die niet doorgaan.
Activiteit
Vrijdag 27 maart
Maandag 30 maart
Dinsdag 31 maart

Woensdag 1 april
Donderdag 2 april

Woensdag 15 en donderdag 16 april
Vrijdag 17 april
Vrijdag 24 april

Datum
Schoolfotograaf
Voorstelling De rattenvanger gr 3/4/5
Theoretische verkeersexamen gr 7
Volgend schooljaar gaan groep 7 en 8
deelnemen aan het examen
Schoolvoetbal
Himmelwike
Anglia examen.
Nieuwe datum: 18 juni
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Verkeersflits
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Lente challenge:
Van Megan van der Velde hebben wij een leuke speurtocht met als thema de Lente ontvangen. Deze
speurtocht is als bijlage toegevoegd.

Handige links:
Hieronder vindt u nog een aantal links naar leuke activiteiten die thuis gebruikt kunnen worden.
Schrijfmaatjes in actie.
Afgelopen december hebben wij als school deelgenomen aan een actie van het nationale
ouderenfonds. Deze actie heeft nu een vervolg gekregen om de ouderen in deze moeilijke tijd een
hart onder de riem te steken.
Bericht ouderenfonds:
We hebben jouw hulp keihard nodig!
Op dit moment hebben we veel wensen open staan van verzorgingstehuizen. Ouderen die daar
wonen mogen vanwege de coronacrisis geen bezoek ontvangen en missen sociaal contact enorm.
Daarom hebben wij een actie opgezet om de komende weken extra post naar hen te sturen. We
zoeken heel veel enthousiaste schrijfmaatjes die de komende weken deze ouderen geregeld een hart
onder de riem willen steken!
Op de site mijn.ouderenfonds.nl kun je alle wensen inzien en direct reageren.
Dus schrijf jij gedichten? Maak je mooie tekeningen? Wil je een mooi kaart sturen? Schrijf je dan snel
in bij een wens, en laten we samen zorgen dat de ouderen wat extra aandacht van ons krijgen de
komende tijd! De post die je stuurt wordt door een medewerker van de zorginstelling verdeeld onder
alle bewoners. Dus tien tekeningen of vier gedichten? Het mag allemaal!
Yoleo
Op deze site vindt u diverse leesboeken die online gratis gelezen kunnen worden. www.yoleo.nl
Documentatiecentrum:
Nu niet alleen scholen, maar ook bibliotheken sluiten, ziet Schoolsupport het als haar taak om álle
scholen tijdelijk toegang te geven tot de online schoolbieb van Documentatiecentrum. Daarmee
hebben kinderen, via Basispoort, ook thuis toegang tot informatieboeken voor lees-, onderzoeks- of
verwerkingstaken. Vanaf maandag 30 maart is dit voor ons beschikbaar.
Wij snappen heel goed dat het uw nu niet altijd even makkelijk is. Wij waarderen jullie inzet enorm.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met de leerkrachten. Zij zitten dagelijks voor
uw klaar om de vragen te beantwoorden. Met elkaar zorgen we voor goed onderwijs voor onze
kinderen.
Voor nu wens ik iedereen veel succes met alles. Blijf vooral gezond en pas goed op elkaar.

