30 april 2021
Leerlingenraad:
1 keer per maand komt de leerlingenraad bij elkaar om mee te
denken en te praten over het reilen en zeilen binnen de school.
Tijdens de vergadering staan er diverse onderwerpen op de agenda
die door de leerlingen zelf of door meester Marko zijn ingebracht.
Tijdens de laatste vergadering hebben we het idee van Maryan en
Brecht om luchtverfrissers in de WC op te hangen besproken.
Maryan had uitgezocht welke verfrissers er zijn en welke het beste
voor onze toiletten is. Uiteindelijk is er gestemd voor een
automatische verfrisser die sinds dinsdag in de WC van de middenen bovenbouw staat.

AGENDA:
Mei 2021:
3-05
t/m
meivakantie
14-05
23-05 2de Pinksterdag (lln.
vrij)
26-05 Praktisch
verkeersexamen Gr
7/8
28-05 NL-DOET

Nieuwe rekenmethode:
Volgend schooljaar starten we met een nieuwe rekenmethode omdat de
huidige methode aan vervanging toe is. Dit schooljaar hebben we gebruikt
om te bekijken welke methode het beste bij onze school en leerlingen past.
Jessica van Straaten, rekenspecialist van CEDIN, heeft ons hierbij geholpen.
Van de vier methodes hebben we er twee in de klassen uitgeprobeerd.
Daarnaast hebben we de leerlingen gevraagd welke methode zij het
beste/leukste vonden. Alles bij elkaar opgeteld hebben we gekozen voor de
nieuwe methode “Alles telt Q”.
De weken tussen mei- en zomervakantie zullen we gebruiken als
implementatieperiode zodat we direct na de zomervakantie goed kunnen
starten.
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Moestuin:
Naast de school, aan de kant van het kleuterlokaal, is er sinds kort een moestuin gecreëerd. In de
kleutergroep worden diverse groentes (o.a. radijs, boontjes, komkommer enz.) opgekweekt die later
in deze tuin worden geplaatst.

Ouderportaal:
Graag willen wij u nog even aan de activatielink voor het ouderportaal herinneren. Mocht u het
ouderportaal nog niet hebben geactiveerd, dan graag even een bericht naar directeur@jasker.nl
zodat er een nieuwe link gestuurd kan worden. Eventuele op/aanmerkingen hoor ik graag zodat we
het portaal zo goed mogelijk kunnen optimaliseren.

Boekenruil:
Elke dinsdag kunnen de kinderen boeken uit de bibliotheekkast lenen om mee naar huis te nemen.
We merken dat hier de laatste tijd steeds minder gebruik van wordt gemaakt. Om het lezen te
stimuleren willen wij u vragen om hier thuis wat extra aandacht aan te besteden t.b.v. het vergroten
van de leesmotivatie van uw kind(eren).

Tennisvereniging Nij Beets en K& V Nij Beets:
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u voor de kinderen twee uitnodigen. Eén van de
tennisvereniging en één van de gymnastiekvereniging Nij Beets.

Meivakantie:
Van 3 t/m 14 mei hebben we de meivakantie. Wij willen alle kinderen en ouders een hele fijne
vakantie wensen en we hopen iedereen op maandag 17 mei in goede gezondheid weer te mogen
verwelkomen op school.
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