16 maart 2020
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u al heeft vernomen is onze school t/m 6 april dicht. Een hele bijzondere situatie! Lege
klaslokalen, leerkrachten die hard aan het werk zijn om een programma voor het thuisonderwijs in
orde te maken en op de achtergrond enorm veel overleg.
Om de onderbreking van het onderwijsproces zo klein mogelijk te houden hebben wij voor alle
leerlingen een lesprogramma gemaakt. De benodigde boeken, schriften enz. liggen voor de
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 vanaf morgenochtend (dinsdag 17 maart) van 10:00 t/m 12:00 uur
op de tafels van uw zoon/dochter klaar incl. de weektaak. Het is van belang dat u dit pakket morgen
komt ophalen zodat uw kind(eren) er de komende dagen thuis mee aan de slag kan. De bovenbouw
kinderen kunnen zelf het pakket komen ophalen. Advies: neem een stevige tas mee.
Om te voorkomen dat niet iedereen tegelijk op school aanwezig is zijn de tijdstippen van ophalen op
basis van de eerste letter van de achternaam, verspreid. Dit is alleen van toepassing voor de
leerlingen van de groepen 3 t/m 8.
A t/m H worden om 10:00 uur verwacht, I t/m P om 10:30 uur en Q t/m Z om 11:00 uur.
Het lesprogramma voor de groepen 1 en 2 wordt via de mail naar de ouders verzonden. Mocht u
deze mail niet hebben ontvangen, dan graag even een bericht naar joke@jasker.nl
Indien u niet in de gelegenheid bent om het lespakket op te kunnen komen halen, mail dan naar
directeur@jasker.nl. We zoeken dan samen naar een passende oplossing.
Naast het werk op papier, zullen er op de weektaak ook digitale opdrachten staan. De inlogcodes
liggen bij het pakketje wat morgen klaar ligt. In de bijlage van deze mail vindt u ook een beschrijving
van hoe de leerlingen kunnen inloggen op de digitale leeromgeving MOO.
Ouders die geen computer, laptop of IPad thuis hebben, kunnen mailen naar directeur@jasker.nl.
We zoeken dan samen naar een passende oplossing.
Instructies:
Voor sommige opdrachten hebben leerlingen instructies nodig. Hiervoor verwijzen we u naar de site
van youtube.nl. Daar vindt u diverse filmpjes met instructies van uiteenlopende onderwerpen.
Mocht u vragen hebben over het lesprogramma, instructies enz. dan kunt u deze mailen naar de
desbetreffende leerkracht van uw zoon of dochter. Zij zijn op werkdagen van 8:30 uur t/m 14:30 uur
beschikbaar en zullen u vragen dan via de mail of telefonisch beantwoorden.

OBS De Jasker v.d Brugghenstrjitte 9, 9245HM Nij Beets tel: 0512- 461305 directeur@jasker.nl www.jasker.nl

Juf joke (gr 1/2):
Juf Jikke (gr 3/4):
Juf Amarins (gr 5):
Juf Marije (gr 6/7/8):
Meester Marko:

joke@jasker.nl
ib@jasker.nl
amarins@jasker.nl
marije@jasker.nl
directeur@jasker.nl

Correcties:
Elke vrijdag om 12:00 uur publiceren wij de meeste antwoordenbladen voor de groepen 4 t/m 8 via
de schoolsite (www.jasker.nl). De leerlingen kunnen dan met behulp van de ouders/verzorgers het
werk nakijken.
Gebruikte materialen van school:
We vragen aan de leerlingen en ouders om zuinig met het schoolmateriaal om te gaan zodat het nog
veel langer mee kan.
Tips voor thuisonderwijs:
http://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php.
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens het team van obs De Jasker,
Vriendelijke groeten,
Marko Ekas

