13 januari 2021

Beste ouders/verzorgers,
Zoals vele anderen zaten ook wij gisteravond om 19:00 uur voor de televisie om kennis te nemen van
de persconferentie. Helaas zijn onze vermoedens waarheid geworden en is de school in ieder geval
dicht tot maandag 25 januari. Dit betekent dat we de komende 1.5 week nog online blijven werken.
Net als de vorige periode kunnen we dit met zijn allen voor elkaar krijgen.
In de bijlage vindt u een ouderbrief vanuit het bestuur van Comprix.

Gebruik MOO, Classroom en MEET:
Helaas werken de programma’s MOO, Classroom en MEET niet helemaal vlekkeloos. Met name het
inloggen levert nogal eens wat problemen op. Dit heeft te maken met het feit dat deze programma’s
door veel scholen worden gebruikt waardoor alles overbelast raakt. Heutink ICT, onze bovenschoolse
systeembeheerder, is achter de schermen druk bezig om de storingen op te lossen. Mochten er
problemen zijn met het inloggen, neem dan contact met ons op via de telefoon van school of via
mailadres directeur@jasker.nl.

Lesmateriaal:
Voor de komende weken hebben de leerlingen nieuwe les- en werkboeken nodig. Een aantal
kinderen en/of ouders hebben dit al opgehaald. Degene die dat nog niet hebben gedaan, kunnen op
donderdagmiddag 14 januari vanaf 12:00 uur tot 14:30 uur langkomen. Voor de onderbouwgroepen
(groep 1 en 2) ligt er spel/leermateriaal klaar. Mocht u daar behoefte aan hebben, dan kunt u dit ook
op donderdagmiddag 14 januari van 12:00 t/m 14:30 uur komen ophalen.
Wij vragen u wel om zo veel mogelijk alleen te komen,1,5 meter afstand te houden, een mondkapje
te dragen en bij binnenkomst uw handen te desinfecteren. Een stevige tas is raadzaam.

Tekenwedstrijd Friesch Dagblad:
Vlak voor de kerstvakantie hebben onze kinderen meegedaan aan de
tekenwedstrijd van het Friesch Dagblad. De tekeningen gingen over
het thema “Met kerst thuis”. De winnende tekeningen stonden in de
kerstbijlage “Kryst” van het Friesch Dagblad (zie bijlage
kersttekeningenwedstrijd).
Van onze school zijn, Fleur, Ada, en Mila in de prijzen gevallen. Van
harte gefeliciteerd met jullie mooie prijs! De cadeaus komen zo snel
mogelijk naar jullie toe.

KDV Tante Jansz:
Sinds 1 januari is het kinderdagverblijf Tante Jansz verhuisd naar haar nieuwe onderkomen naast
onze school. Wij willen Janny en haar medewerkers van harte feliciteren en wij wensen hun een fijne
tijd toe op de nieuwe locatie.
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“Lockdown foto’s”.
Graag ontvangen wij leuke en mooie foto’s van onze kinderen tijdens de lockdown periode. Deze
willen wij dan graag op de website plaatsen om zo de fysieke afstand wat te verkleinen.

Online met groep 6 en juf Marije

Opdracht onderbouw: Maak een sneeuwpop

Ook Beppe was aan het werk met de opdracht “Maak een sneeuwpop”.

We zullen met elkaar nog even moeten volhouden. Hou de moed erin en hopelijk: tot snel!

