Augustus 2021
Nieuws vanuit het team:
Wij hopen dat iedereen een
mooie, fijne maar vooral ook
gezonde zomervakantie heeft
gehad.
De afgelopen dagen zijn we bezig
geweest met de voorbereidingen
voor het nieuwe schooljaar. De
klassen zijn weer ingericht en alle
boeken en schriften liggen klaar.
Kortom, wij zijn klaar voor het
nieuwe schooljaar en we zien er
naar uit om alle leerlingen op maandag 23 augustus weer te mogen
verwelkomen. We gaan er met zijn allen een mooi jaar van maken!!

AGENDA:
Augustus 2021:
23-08
24-08
26-08
27-08
27-08

Start nieuwe schooljaar
Start IMV Groep 3/4 en 7/8
Start HVO/GVO gr 6,7,8
Luizencontrole
Start Rots en Water gr 6,7,8

Nieuwe leerling:
Vanaf maandag 23 augustus zijn Nynke Bosma en Hidde Bok volledig bij ons op school. We wensen Nynke en
Hidde een hele fijne “Jaskertijd”.

De gouden weken:
Een goede start van het nieuwe schooljaar met een nieuwe groepssamenstelling is erg belangrijk. Daarom
hebben we in de eerste periode extra veel aandacht voor groepsvormende activiteiten om een goede sfeer
te bevorderen. Dit noemen we “De Gouden Weken”. In deze periode zal de ontwikkeling van een positief
groepsgevoel, sfeer, respect en veiligheid centraal staan.

Corona:
Helaas is Corona nog niet weg en blijft in ieder geval de 1,5-meter afstandsregel voor volwassenen van
kracht. Dit houdt in dat ouders en externe docenten alleen op afspraak in school mogen komen, maar het
schoolplein voor iedereen toegankelijk is. Mits iedereen afstand houdt.
We hopen dat we na de persconferentie van 20 september dit allemaal los kunnen laten en dat iedereen
weer volledig welkom is in de school.

Een kijkje in de klasmoment:
In de week van maandag 30 augustus t/m vrijdag 3 september kunt u na schooltijd een kort bezoekje
brengen aan de nieuwe klas. Uw zoon of dochter kan u dan een rondleiding geven.
Vanaf dinsdag 24 augustus staat de planner op het ouderportaal open.
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Leerling administratie:
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u van ons het formulier leerlinggegevens om onze
leerlingenadministratie actueel te houden. Dit jaar zal u dit formulier digitaal ontvangen. Graag ontvangen
wij het ingevulde formulier voor vrijdag 3 september op directie.dejasker@comprix.nl
Tevens ontvangt u maandag (23 augustus) via uw zoon/dochter een toestemmingsformulier voor het gebruik
van beeldmateriaal.

Gymnastiekrooster 2021-2022:
Dag

Tijd
12:30 - 13:00 uur

Groep
1,2,3

Maandag

13:00 - 13:45 uur

4,5

13:45 - 14:30 uur

6,7,8

Woensdag

10:30 -11:15 uur

3,4,5

Donderdag

08:30 – 09:30 uur

1,2

10:30 - 11:15 uur
Vrijdag

11:15 - 12:00 uur

1,2

13:45 – 14:30 uur

6,7,8

Pauzehap:
Om gezonde voeding te stimuleren, vragen wij u om uw kind(eren) voor de pauze fruit en brood mee te
geven.

Tosti-dag, soepie-dag en traktaties:
Trakteren voor de verjaardag is weer toegestaan, mits de traktaties verpakt zijn gekocht. In de bijlage van
deze nieuwsbrief vindt u een overzicht met leuke voorbeelden.
Ook hebben we weer de tosti- en soepdag.
In de even weken tosti-dag: maandag groep 1/2, dinsdag groep 3/4 en vrijdag groep 5 t/m 8.
In de oneven weken soepie-dag: vrijdag groep 5 t/m 8.
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