08-07-2021
Afscheid groep 8:
Afgelopen woensdag hebben wij afscheid genomen van groep 8. ‘s Middags
zijn we eerst aan het jumpen geweest in Drachten om vervolgens een
boottocht te maken rondom Terherne. Bij terugkomst op school stond er
wat lekkers klaar. Na het officiële gedeelte, trakteerden de leerlingen hun
ouders op een zelf bedachte en georganiseerde “mini” musical.
Wij wensen onze toppers, Hans, Cheyenne, Sterre en Maryan heel veel
succes op het voortgezet onderwijs.
Laatste schooldag:
Vandaag hebben we de laatste schooldag gehad. De vossenjacht in het dorp
was een mooi succes. Bij iedere vos die de leerlingen hadden gevonden
werd er een bepaalde opdracht gemaakt om vervolgens alle letters van het
“vakantie”-woord te verzamelen. Na de vossenjacht was er tijd om buiten
op het schoolplein te spelen en te genieten van een welverdiende lunch.

AGENDA:
Juli:
03-07 Start zomervakantie
Augustus:
23-08 Start schooljaar 20212022

Samen met de leerlingen hebben wij Esther Postma en Aaltsje de Vries nog even in het zonnetje gezet. Wij
willen hen nogmaals bedanken voor de inzet als MR- en AC-lid van de afgelopen jaren.
Daarnaast hebben wij afscheid genomen van Meester Jorn, juf Marieke en juf Leonie. Na de zomervakantie
zullen zij werkzaam zijn op een andere school in de regio. Ook Rosanna, Lennon, Floortje en Romee zullen na
de zomervakantie starten op een andere basisschool. Wij wensen ook hen veel succes op hun nieuwe school.
Vacature AC-leden:
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar 2 nieuwe leden voor onze activiteitencommissie. Lijkt het u
leuk om dingen te organiseren of heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar a.c@jasker.nl.

Het nieuwe schooljaar
Maandag 23 augustus starten we met het nieuwe schooljaar. Wij hopen dan iedereen in goede gezondheid
weer op school te mogen ontmoeten. Op dit moment hebben wij nog geen zicht op eventuele extra
maatregelen rondom het Coronavirus en gaan wij er vanuit dat alles weer “normaal” zal zijn. Mocht dit niet
het geval zijn, dan brengen wij u hiervan in de laatste week op de hoogte.
Uitspraak van de dag:
Een leerling uit groep 1 komt na de vossenjacht terug op school en zegt
dat hij nog geen vossen heeft gevonden. Juf vraagt of hij wel verklede
mensen heeft gezien. “Ja, dat was zó raar!”
Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne en vooral gezonde
zomervakantie.
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