16 april 2021
De nationale buitenlesdag:
Op dinsdag 13 april hebben we deelgenomen aan de
nationale buitenlesdag. Tijdens deze dag hebben de
kinderen in eigen groep verschillende buitenactiviteiten
(o.a. rekenen, taal, natuur enz.) gedaan. Tevens is er
naast het schoolgebouw een groentetuin aangelegd. De
komende tijd zullen hier verschillende soorten groente
worden gepland.
Op de website van de school vindt u een kleine
impressie van de verschillende buitenactiviteiten.

AGENDA:
April 2021:
20-04

Eindtoets groep 8 dag 1

21-04

Eindtoets groep 8 dag 2

23-04

Koningsspelen

27-04

Koningsdag (lln. vrij).

Even voorstellen:
Mei 2021:
Graag wil ik mij even voorstellen aan
jullie. Begin maart ben ik begonnen op
3-05
OBS de Jasker als onderwijsassistent. Mijn
t/m
meivakantie
naam is Marieke (27 jaar) en woon samen
14-05
met mijn vriend Jeffrey en Mechelse
23-05 2de pinksterdag (lln. vrij)
herder Sem in Grou.
Hiervoor heb ik op een IKC gewerkt,
26-05 Verkeersexamen Gr 7/8
waaronder op het kinderdagverblijf, de
peuters en de buitenschoolse opvang.
Op de maandagochtend en donderdagochtend zal ik vooral te zien zijn in groep 6/7/8 en op de dinsdag -,
woensdag- en vrijdagochtend in groep 3/4/5.
In mijn vrije tijd mag ik graag paardrijden, volleyballen, mountainbiken, hardlopen met de hond en
motorrijden bij mooi weer.
Maar in huis klussen of erop uitgaan, vind ik ook erg leuk! Verder ben ik gek op muziek en hou ik van
reizen.
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in om een mooie tijd tegemoet te gaan en hoop jullie snel allemaal
persoonlijk te ontmoeten. Dus tot snel!
Ouderportaal website:
Als het goed is heeft iedereen vandaag een mail met daarin een activatielink van ons ouderportaal
ontvangen. Als u alle stappen doorloopt krijgt u toegang tot het ouderportaal waar foto’s, berichten enz.
in een afgeschermde omgeving te vinden zijn. Als u een telefoon of tablet gebruikt, kunt u het
ouderportaal vast maken aan het startscherm (icoontje) zodat u op een gemakkelijke manier toegang
kunt krijgen. Het ouderportaal staat nog in “de kinderschoenen”. Gaandeweg zullen we “de
kinderziektes” oplossen.
Mocht u geen mail hebben ontvangen, dan graag even een bericht naar directeur@jasker.nl. Het kan zijn,
dat de mail terecht is gekomen in de “spambox”.
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Nieuwe rekenmethode:
De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het uitzoeken van een nieuwe rekenmethode. Hierbij
hebben we ondersteuning gehad van een rekenspecialist van de onderwijsdienst CEDIN. Van de vier
methodes hebben we de afgelopen weken twee methodes uitgeprobeerd. We hopen komende dinsdag
een definitieve keuze te kunnen maken zodat we zo snel mogelijk kunnen starten met het
overstapprogramma.
Koningsspelen:
Vrijdag 23 april hebben we de Koningspelen op school. Aangezien we nog geen groepen mogen mixen
enz. heeft iedere groep een eigen sportief Koningsdagmoment. Hiervoor hebben de leerlingen sportieve
kleding nodig en iets van oranje en/of rood/wit/blauw zou erg leuk zijn.
Op de website (en ouderportaal) zullen we gedurende de schooldag diverse foto’s plaatsen.
Fruiteten:
Op school vinden we gezonde voeding belangrijk. Daarom zijn we ook erg blij dat er in de ochtendpauze
door de kinderen veel fruit wordt gegeten. Alleen krijgen sommige kinderen wel eens wat te veel mee.
We willen u dan ook vragen om niet al te veel fruit voor de pauzehap mee te geven zodat er ook nog
voldoende tijd overblijft om lekker buiten te kunnen spelen.
Zomaar een moment:
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Help Pake & Beppe de vakantie door:

OBS De Jasker v.d Brugghenstrjitte 9, 9245HM Nij Beets tel: 0512- 461305 directeur@jasker.nl www.jasker.nl

