22 januari 2021

Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen dagen hebben we leuke foto’s van jullie mogen ontvangen over
hoe iedereen zijn/haar dagen doorbrengt. Leuk om te zien hoe iedereen op
verschillende manieren de dag doorbrengt. Alle foto’s die wij hebben
ontvangen staan op de website van de school.

Uitspraak van de week:
Na een uitleg spelling van de leerkracht heeft een van onze leerlingen de conclusie getrokken; “Ooh
dat zei mijn moeder ook. Misschien moet ik toch wat beter naar haar luisteren”.

Verlenging schoolsluiting:
We hadden de stille hoop dat we vanaf maandag 25 januari weer open zouden gaan. Helaas is dat
niet het geval en blijft de school in ieder geval dicht tot maandag 8 februari.
MEET groep 4 en 5:
We hebben gemerkt dat de instructietijd voor de groepen 4 en 5 net wat te kort is om een goede
uitleg te kunnen geven. Daarom verlengen wij de instructietijd op dinsdag en donderdag met 15
minuten. Het vragenuurtje op de woensdagochtend blijft gelijk.
De nieuwe tijden voor groep 4 op dinsdag en donderdag zijn: 09:30 - 10:15 uur.
De nieuwe tijden voor groep 5 op dinsdag en donderdag zijn: 10:15 - 11:00 uur.

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.

Bedankmail ouderenfonds:
Vlak voor de kerstdagen hebben alle kinderen van De Jasker een mooie kerstkaart gemaakt die door
het ouderenfonds zijn verstuurd naar zorginstellingen. Afgelopen week hebben we het onderstaande
berichtje ontvangen:
“Namens de bewoners van de Vijverhof te Capelle aan den IJssel wil ik de kinderen bedanken voor
de leuke, mooie en lieve kerstkaarten. Het heeft ons een enorme steun gegeven”.
Vriendelijke groet, Lyda Stout”.
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