Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zitten we alweer in de tweede helft van de zesweekse schoolsluiting en staan de
paasdagen voor de deur. Paasdagen die noodgedwongen met eigen gezin thuis worden gevierd.
Maar alles voor het goede doel; “stop het coronavirus”. Wij hopen dan ook dat het virus uw deur
voorbijgaat.

Google MEET:
Vorige week zijn we in de groepen 5 t/m 8 gestart met google MEET.
Deze week hebben de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 het MEETmoment met hun juf(fen). Fijn om iedereen weer even te zien en te
hebben kunnen spreken. Zo’n moment maakt de fysieke afstand toch
wat kleiner.
Om goed te kunnen werken met Google MEET en Google Classroom,
willen wij u adviseren om gebruik te maken van een incognitovenster in
uw Googlebrowser. Dit venster is te vinden onder de 4 grijze stipjes aan
de rechterkant naast de adresbalk.

Toezicht Google MEET:
Misschien overbodig maar naast de vaste MEET-momenten met de leerkracht kunnen leerlingen
onderling ook van MEET gebruik maken. Echter is er dan geen toezicht. Om eventuele vervelende
situaties te voorkomen, willen wij u nogmaals met klem vragen om zelf toezicht te houden. School is
hier niet voor verantwoordelijk.

Chromebook:
Op dit moment hebben we nog een aantal Chromebooks ter beschikking. Mocht u nog een
Chromebook in bruikleen willen, dan graag even een bericht naar directeur@jasker.nl.

Stichting Leergeld:
Nu blijkt dat onze school nog sowieso tot de meivakantie dicht blijft en er thuis onderwijs moet
plaatsvinden zijn er mogelijkheden om een extra laptop of computer aan te schaffen. U kunt hiervoor
een aanvraag doen op de website van www.kindpakket.nl/ouders. Lukt het niet om deze aanvraag te
doen dan willen wij u daarbij helpen. Wij wijzen u erop dat deze mogelijkheid bestaat tot de
meivakantie.
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Opvang:
Op gemeentelijk niveau is er regelmatig overleg over de opvang van kinderen waarvan 1 van de
ouders een vitaal beroep beoefend. Voor de goede vrijdag en 2de paasdag zijn er diverse
kinderopvanglocaties binnen de gemeente aangewezen. Voor Nij Beets is dat Tante Jansz. Mocht u
gebruik willen maken van de opvang en u zoon/dochter is niet verkouden enz., dan graag van
tevoren even contact opnemen met Tante Jansz op telefoonnummer 06-55830509

Nieuws van de MR:
Op 6 april hebben we als MR – in lijn met het onderwijs op afstand - online vergaderd via Google
Meet. We hebben besproken hoe het op dit moment loopt met het onderwijs op afstand en hoe de
ervaringen met de digitale middelen zijn. Ook de verschillen in ervaringen en aanpak per (leeftijds-)
groep hebben we besproken. Zoals we het nu zien en horen, loopt het heel goed. Ondanks alle
uitdagingen is er van alle kanten volop inzet en motivatie om het onderwijs goed plaats te laten
vinden, zowel van de leerlingen, de leerkrachten als van de ouders. We horen graag van jullie als
ouders hoe jullie ervaringen zijn, zodat we dat desgewenst mee kunnen nemen.
Tijdens de vergadering hebben we teruggekeken op het inspectiebezoek van een paar weken
geleden. Dit is prima en naar tevredenheid verlopen. Wat we leuk vinden om als MR te vermelden, is
dat het team een aantal complimenten mee kreeg die nu waanzinnig goed van pas komen: de
inspecteur roemde het zelfstandige werken en de taakgerichtheid op school. Dat is fijn en mooi om
te horen en geeft extra vertrouwen dat we deze periode als school goed doorkomen. Ook had de
inspecteur een positief beeld van het pedagogisch klimaat op school. Erg prettig, zeker gezien het feit
dat dit de achterliggende jaren veel aandacht heeft gevraagd.
De activiteiten rondom de samenwerking tussen beide scholen en de denktank van ouders die we
aan het opstarten waren, zijn door alle maatregelen en ‘social distancing’ stil komen te liggen. We
pakken dit weer op zodra we elkaar weer verantwoord mogen opzoeken.
Onze volgende vergadering is op 11 mei. Mochten we dan nog niet bij elkaar kunnen komen in
verband met de Corona maatregelen, dan zullen we weer online vergaderen, zodat we de onderlinge
betrokkenheid en de voortgang blijven bewaken.
Tot slot willen we alle kinderen, de leerkrachten en alle ouders een
geweldig compliment geven voor de veerkracht en het
aanpassingsvermogen dat jullie tonen!

Met een hartelijke groet, MR obs De Jasker, Marije, Joke, Anders en Esther

Ei-wedstrijd obs De Jasker

Paaseieren zoeken Nij Beets:
Van 10 t/m 13 april is er een paaseieren zoektocht in Nij Beets. Afgelopen week heeft u hier een mail
over gehad. Wij willen u graag nog met klem verzoeken om de coronamaatregelen wel goed in acht
te nemen.
Tot slot willen wij iedereen alvast een hele fijne en vooral gezonde paasdagen
wensen.
Pas goed op elkaar!

