Nieuwe leerling:
Sinds maandag 17 mei hebben wij Hette Bosma in groep 1 mogen
verwelkomen. Wij wensen Hette een hele fijne en mooie tijd op De
Jasker.

Oudertevredenheidsonderzoek:
Omdat wij een groot belang hechten aan de mening van onze ouders
en wij de school verder willen ontwikkelen, houden wij één keer in
de twee jaar een oudertevredenheidsonderzoek. Daarom willen wij
alle ouders vragen om via de onderstaande link de
oudertevredenheidsenquête voor vrijdag 28 mei in te vullen. Het
invullen neemt ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag. We willen u
alvast bedanken voor uw medewerking.
https://www.survio.com/survey/d/H2V7B9C0I8H0S1N6M

NL-DOET:

AGENDA:
Mei 2021:
23-05

2de Pinksterdag (lln. vrij)

25-05

Start muzieklessen

26-05

Praktisch verkeersexamen
Gr 7/8

28-05

NL-DOET

Juni 2021:
02-06

Piramide (gr 1/2 vrij)

22-06

2de ouderklankbordgroep

28-06
t/m
02-07

oudergesprekken

Het was nog even onzeker of we dit jaar wel NL-DOET konden
organiseren. Vorig jaar is deze om verschillende coronamaatregelen
afgelast. Dit jaar kunnen we NL-DOET
wel organiseren, rekening houdend met alle coronamaatregelen.
Daarom vinden alle activiteiten (klussen) op vrijdag 28 mei van 14:30 uur
t/m 17:00 uur buiten op het schoolplein plaats. Hiervoor zoeken wij nog
een aantal handige vaders, moeders opa’s en/of oma’s die ons willen
helpen om het schoolplein op te knappen. Graag even een bericht naar
directeur@jasker.nl of a.c@jasker.nl. Tevens zijn wij op zoek naar een
paar kindvriendelijke struiken (bijv. hortensia’s, vlinderstruik enz.) voor
in onze schooltuin.
Wie komt ons deze middag helpen?

Inleveren bibliotheekboeken:
Eind volgende week wordt de bibliotheekkast gewisseld. Om een complete kast te kunnen wisselen,
willen wij u vragen om dinsdag 25 mei alle bibliotheekboeken aan uw kind(eren) mee te geven.

Praktisch verkeersexamen:
Woensdag 26 mei hebben alle kinderen van groep 7 en 8 het praktisch verkeersexamen in
Beetsterzwaag. Inmiddels hebben alle ouders van groep 7 en 8 hier bericht over gehad. Wij wensen
de kinderen heel veel succes met het examen.
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Ouderklankbordgroep:
Op initiatief van de MR is er begin dit schooljaar een klankbordgroep in het leven geroepen, hier zijn
we blij mee, omdat we graag horen wat jullie mening is.
Aan het begin van dit schooljaar is de eerste geslaagde bijeenkomst geweest.
Hier zijn goede tips en ideeën naar voren gekomen en daarom willen we er graag een vervolg aan
geven. En hierbij geldt: 'Iedereen is welkom!'
Daarom hierbij de uitnodiging aan jullie om deel te nemen aan de klankbordgroep als je ideeën of
verbetervoorstellen hebt!
De volgende bijeenkomst staat gepland op: dinsdag 22 juni om 20:00 uur.
Wil je graag deelnemen of heb je hier vragen over dan horen we het graag!
Met vriendelijke groet,
Herman, Esther, Joke, Marije en Klaske. (MR Jasker)

Schoolkamp groep 6,7 en 8:
Voor de meivakantie ontvingen wij positieve berichten over het te kunnen organiseren van een
meerdaags schoolkamp. We hebben gelijk actie ondernomen en een schoolkamp in Bakkeveen
georganiseerd. Alle ouders van de bovenbouw hebben hier inmiddels van de leerkracht al bericht
over gehad. Helaas kregen wij deze week te horen dat het RIVM en de GGD nog steeds een negatief
advies geeft. Dit advies is bindend en wij zullen hier ons dan ook aan moeten houden. Zo rond 9 juni
krijgen we hopelijk meer duidelijkheid over eventuele versoepelingen m.b.t. het organiseren van een
meerdaags schoolkamp. Ons streven is nog steeds om voor de zomervakantie een schoolkamp voor
de bovenbouw te kunnen organiseren. We beraden ons nog over de schoolreizen van de onder- en
middenbouw. Wordt vervolgd.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO):
De huidige generatie leerlingen verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig
onderwijs en een goede toekomst. Het kabinet heeft op 17 februari jongstleden het Meerjarig
Nationaal Programma Onderwijs van in totaal 8,5 miljard euro aangekondigd om het onderwijs
hierbij te helpen.
Om gericht te kunnen werken aan de eventuele corona gerelateerde onderwijsvertragingen, is het
belangrijk om te weten waar onze leerlingen nu staan. Om dit in beeld te krijgen, hebben we vanuit
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het verzoek gekregen om als school
voor eind mei een uitgebreide schoolscan uit te voeren. Middels de schoolscan wordt in kaart
gebracht welke eventuele problemen en behoeftes er zijn bij leerlingen en de school. Deze
schoolscan richt zich op de leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en het welbevinden van de
leerlingen. Ook wordt met de schoolscan bekeken wat leraren nodig hebben om leerlingen zo goed
mogelijk te ondersteunen en welke externe expertise er eventueel nodig is.
Voor het opstellen van de schoolscan gebruiken we de resultaten, zoals de resultaten van de CITOtoets en de resultaten van de sociale-emotionele ontwikkeling, die we normaal gesproken ook ieder
schooljaar verzamelen en analyseren.
Op basis van de uitkomsten van de schoolscan wordt een plan van aanpak gemaakt. Er wordt vanuit
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door wetenschappers en het onderwijsveld
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een menukaart ontwikkeld met bewezen effectieve maatregelen voor leerlingen. Daaruit kunnen
scholen zelf de maatregelen kiezen die het beste bij de situatie op de school past. Deze menukaart
zal naar verwachting in halverwege mei beschikbaar zijn. In juni horen de scholen hoeveel geld zij
gaan ontvangen. Mede hierdoor loopt de formatie van het nieuwe schooljaar enige vertraging op.
We houden u hiervan op de hoogte!

Diverse activiteiten:
Op het ouderportaal kunt u een kleine impressie vinden van de activiteiten die de afgelopen dagen
hebben plaatsgevonden. Zo zijn de kleuters op zoek gegaan naar historische standbeelden in Nij
Beets , gaf groep 5 een presentatie over de werking van de fiets en zijn de kinderen van de
bovenbouw bezig geweest met programmeren van robotvoertuigen.

Programmeren met Lego Mindstorms (Bovenbouw)
Techniekles: Hoe werkt de fiets? (Middenbouw)

Op bezoek bij de Appélmeester (Onderbouw)
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