September 2020
Nieuwe leerlingen:
Sinds 17 augustus zit Ilan Stelwagen bij ons op school in
groep 1. Wij wensen hem een fijne tijd op De Jasker.

Startgesprekken:
In de week van 7 t/m 11 september vinden de
startgesprekken plaats. Om de Coronamaatregelen incl. 1,5
meter zoveel mogelijk te kunnen garanderen, hebben we er
nu voor gekozen om voor deze keer zelf een indeling te
maken. Mocht u op het geplande tijdstip/dag verhinderd
zijn, dan kunt u zelf onderling ruilen. Graag wel even een
bericht naar de desbetreffende leerkracht)en). De
gesprekken vinden op school plaats en de kinderen vanaf
groep 6 zijn bij deze gesprekken aanwezig.

Leerling administratie:

AGENDA:
September 2020:
03-09
07 t/m
11-09
09-09
14-09
15-09
23-09
23/09
29/09

AC-vergadering
Startgesprekken
Verkeersflits
1ste leerlingenraad
Boeken bibliotheek kast
inleveren
Piramide lln gr 1/2 vrij.
Start kinderpostzegels
Project Schrijvers op
school
Start Kinderboekenweek

We willen aan het begin van het schooljaar graag alle
30-09
gegevens van uw kind/kinderen weer even actueel hebben.
We merken gedurende het schooljaar toch nog wel eens dat
de gegevens die wij in onze leerlingenadministratie hebben
staan niet meer kloppen. Vandaar het verzoek om het formulier in te vullen en voor vrijdag 11
september 2020 zo spoedig mogelijk weer mee te geven aan uw kind.

Informatiebrief:
Dinsdag 2 september ontvangt u van ons een informatiebrief met daarin de belangrijkste informatie
met betrekking tot het reilen en zeilen binnen de groep van uw kind(eren). De informatiemiddag,
komt helaas te vervallen.

Boeken bibliotheekkast:
Omdat de bibliotheekkast woensdag 16 september wordt geruild, willen wij graag alle
bibliotheekboeken dinsdag 15 september op school hebben zodat wij de volgende dag een complete
boekenkast kunnen inleveren.

Zomerlezen:
Graag alle boeken van het project “Zomerlezen” voor maandag 7 september inleveren.

Luizencontrole:
Na iedere vakantie is er de luizencontrole. De laatste keer, vrijdag 21 augustus, zijn er geen luizen
gevonden. Kortom, we zijn luisvrij.

Kinderpostzegels:
Vanaf woensdag 23 september a.s. gaan ruim 140.000 basisschoolkinderen in Nederland op pad voor
de Kinderpostzegelactie. De leerlingen uit onze hoogste groepen doen dit jaar ook (weer) mee. Ze
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zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door
kinderen! Vanwege de geldende coronamaatregelen is de actie iets anders dan anders. De kinderen
kunnen op gepaste afstand langs de deuren door gebruik te maken van de zogenaamde verkoopbox.

Skriuwers op skoalle:
Op tiisdei 29 septimber komt Lida Dijkstra by ús op skoalle. Lida is sûnt 1 janewaris beneamd ta
berneboekeambassadeur fan Fryslân.
De Berneboekeambassadeur (BBA) fan Fryslân set har yn om lês- en boekewille te fersprieden, yn de
breedste sin. De BBA bringt dêrfoar Fryske berneboeken en Frysk lêzen en praten ûnder de oandacht
fan it publyk, en jout de promoasje fan berneboeken in werkenber gesicht.

Lêskoffer:
De Berneboeke-ambassadeur kiest alle
jierren tsien Fryske berneboeken, foar alle
leeftiden, dy’t sy graach ekstra yn it sintsje
sette wol. It binne bysûndere boeken dy’t in
grut Frysk taaleigen biede, plezierich
(foar)lêze of tige gaadlik binne foar
allerhande kreative of taalkundige
ferwurkingsopdrachten. Dizze koffer fol mei
boeken hat de skoalle fergees krigen.

Verkeersflits:
Het duurt nog wel even, maar op woensdag 9 september nemen wij deel aan het educatieve
programma “Verkeersflits” waarbij er diverse onderdelen, zoals remproef, fietssimulator, op het
programma staan. De opdrachten zullen in kleine groepen en zoveel mogelijk buiten plaatsvinden.

Rookvrij schoolplein:
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf 1
augustus 2020 een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het
schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend
personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten
buiten schooltijd.

Infokalender:
Eén van de komende dagen ontvangt u de infokalender met daarop allerlei praktische informatie aan
de ene kant en de planning van het nieuwe schooljaar op de andere kant. Alles op deze kalender is
onder voorbehoud omdat voor iedereen onduidelijk is hoe dit schooljaar zal verlopen.

School chess:
From Wednesday, October 21 to December 16, there will be school chess again. Children who want
to participate can register with teacher Marko.
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