november 2020
Nieuws uit groep 1 en 2:
Er wordt hard gewerkt bij de
kleuters. Het thema herfst is
een breed thema waarbij
veel verschillende
November 2020:
(knutsel)activiteiten bedacht
19/11 Lootjes trekken gr 5 t/m 8
kunnen worden.
23-11 groep 1 t/m 4 schoen mee
Groep 1 heeft een
December 2020:
uilenlampion gemaakt en
01-12 Pietenmiddag gr 1 t/m 4
groep 2 een egel. Deze zijn ook al even getest met een lichtje in een
03-12 Sinterklaasviering
donkere kamer op school. Er kwamen vele oooh's en aaah's uit de
kindermonden. Ze waren trots op hun eigen resultaat. Ook hebben de
kleuters herfstbomen gemaakt met juf Leonie en zijn er al paddenstoelen
geknutseld.
Een herfstwandeling kon niet ontbreken, dus ook die hebben de groepen 1, 2 en 3 gemaakt waarbij ze
paddenstoelen hebben gevonden en héél véél mooie bladeren. Op de website https://jasker.nl/fotoboek/
staan foto's van deze herfstwandeling. De ouderbrief van dit
thema vindt u op de pagina van groep 1 en 2 op de website van
onze school. De herfst- en Sint Maartenliedjes werden uit volle
borst (mee)gezongen. In de poppenhoek en bouwhoek werd
druk gespeeld met kastanjes en in de leeshoek konden de
kinderen onder een paddenstoel een boekje lezen. Ondertussen
is het nieuwe thema al in de klas te zien. Vanaf maandag 16
november staat de ouderbrief met liedjes en informatie over het
thema Sinterklaas op onze website op de pagina van groep 1 en 2.

AGENDA:

Nieuwe leerlingen:
Sinds maandag 9 november zijn Liam (groep 4) en Dean (groep 3) Roelands bij ons op school. Wij wensen de
beide jongens een hele fijne tijd op De Jasker.

Wecycle:
Met het inzamelingsprogramma wecycle hebben we in totaal 115 apparaten opgehaald. Als beloning hebben
we voor de school een prachtig boekenpakket met als thema “Griezelen” uitgezocht. Wij willen iedereen
bedanken voor het inzamelen/inleveren van de oude apparaten.

Protocol gewenst gedrag:
We willen graag goed met elkaar omgaan. Dit resulteert in een prettig pedagogisch klimaat wat gebaseerd is op
respect, veiligheid en vertrouwen. In een goede sfeer zal elk kind tot goede prestaties kunnen komen. Daarom
hebben wij binnen de school een aantal afspraken gemaakt die wij in het protocol gewenst gedrag hebben
beschreven. Jaarlijks wordt dit protocol binnen het team en MR besproken om vervolgens opnieuw vast te
stellen en te publiceren op onze website (https://jasker.nl/info/gewenst-gedrag/).
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Nieuws uit de MR:
Afgelopen maandag hebben wij voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd. Volgens procedure zijn
op 5 november Klaske Wiegersma en Herman de Boer officieel benoemd als nieuwe leden van de MR. Het was
fijn om te merken dat deze twee nieuwe leden meteen al erg actief meedachten. Mocht u vragen of iets
dergelijks hebben dan kunt u hen altijd aanschieten. Uiteraard kunt u ook contact opnemen via de mail zoals
vermeld op de website m.r@jasker.nl of één van de andere leden benaderen. Komende maanden zal Esther
het voorzitterschap overdragen aan Klaske. Om een warme overdracht te creëren na aftreden van Esther, is
ook Herman nu al betrokken bij de MR.

Nederland leest Junior:
Komende week starten groep 7 en 8 met het leesbevorderingsproject Nederland leest junior.
Dit jaar staat het boek Dwars door de storm (Leopold) van Martine Letterie en Karlijn
Stoffels centraal tijdens Nederland Leest Junior. Met de hele klas dit boek lezen biedt een
mooie kans om met elkaar in gesprek te gaan over familie en de geschiedenis van je
omgeving.
De campagne Nederland Leest Junior 2020 duurt de hele maand november en richt zich op
schoolkinderen van groep 7 en 8 en vmbo-leerlingen in jaar 1 en 2.

Hij komt, hij komt……
Uit betrouwbare bron hebben wij begrepen dat ondanks de Corona de
beste man uit Spanje De Jasker niet zal vergeten. Daarom willen wij u
vragen om alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 op maandag 23 november
een schoen mee te geven voorzien van naam.
Donderdag 19 november gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 lootjes
trekken. Het is de bedoeling dat de leerlingen dan een cadeautje voor
€ 3,50 kopen. Op de dag van het Sinterklaasfeest nemen de hulpsinten het
cadeautje verpakt als/in surprise en met gedicht mee naar school.
Van de Sinterklaascommissie Nij Beets hebben alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 een kleurplaat mee naar
huis gekregen. Deze kan thuis worden ingekleurd en voor donderdag 19 november voorzien van naam op
school of in de rode brievenbus bij de supermarkt Dagwinkel worden ingeleverd.

KDV Tante Jansz:
Vanaf 1 januari 2021 zal Tante Jansz zich met haar kinderdagverblijf vestigen in achterste gedeelte van ons
schoolgebouw. Het voormalige klaslokaal en kantoor worden op dit moment in orde gemaakt. Wij wensen
Tante Jansz en al haar medewerkers heel veel succes op de nieuwe locatie.

Website van de school:
Regelmatig wordt het fotoboek op de website van onze school aangevuld met foto’s van verschillende
activiteiten binnen de school. Via de link https://jasker.nl/fotoboek/ kunt u de foto’s bekijken.

Uitspraak van de week:

“Juf, de rotondewijzer is van de klok af”.
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