September 2021
Josephine Mukarubayiza:
Josephine is dit schooljaar op dinsdag- en vrijdagochtend bij ons
op school aanwezig om ons te ondersteunen met dagelijkse
klusjes. Hier zijn we erg blij mee. Wij wensen haar een hele fijne
“Jaskertijd”.
Oudervertelgesprekken:
Vanaf maandag 6 september kunt u zich via de
gesprekkenplanner op het ouderportaal inschrijven voor de
oudervertelgesprekken (13 t/m 16 september). Tijdens dit
facultatieve gesprek kunt u bij de leerkracht aangeven van wat u
vindt dat uw kind(eren) nodig heeft. Mocht u op gesprek willen
komen, dan graag van te voren even het oudervertelformulier
(zie ouderportaal) invullen en mailen naar de leerkracht van uw
kind(eren).

AGENDA:
September 2021:
06-09 Start Wecycle
09-09 Start Project “Explore het
Doarp”.
13-09
t/m
Startgesprekken
17-09
17-09 Sportdag groep 8
22-09 Piramide-ochtend.
Gr 1/2 vrij
23-09 Theatervoorstelling gr 7/8
27-09
t/m
Week tegen het Pesten
01-10

Informatiebrief:
Sinds vandaag staan de informatiebrieven per groep op het
ouderportaal klaar. Hierin kunt u lezen over het reilen en zeilen binnen de groep.

Project de proeftuin “Explore het Doarp”:
Donderdag 9 september starten we het project “de Proeftuin meertaligheid” waarmee wij samen
met 3 vakdocenten de meertaligheid gaan verbinden met kunst- en cultuuronderwijs. Ons centrale
thema is het dorp Nij Beets. Onze leerlingen gaan in kleine groepjes het dorp in op zoek naar die
ene speciale plek van Nij Beets. Aan de hand van verschillende opdrachten op het gebied van
filosoferen, beeldend en drama wordt deze plek “onderzocht”. De komende weken zullen wij u via
het ouderportaal op de hoogte houden van dit project.
Rots en Water:
Vorige week vrijdag zijn de kinderen van de bovenbouw gestart met het weerbaarheidsprogramma
Rots en Water waarbij de ontwikkeling van mentale, sociale en fysieke vaardigheden centraal staan.
De kinderen leren o.a. het verschil tussen de rots- (zelfbewust, star, niet nadenkend, egoïstisch,
agressief, bedreigend) en waterhouding (flexibel, creatief, meegaand, ontspannen, sociaal) bij
zichzelf en de ander te herkennen. De lessen worden gegeven door vakdocent Alle Jan Heida. Op
het ouderportaal vindt u een uitgebreide brief over deze training ( de ouders van groep 6,7 en 8
hebben deze ook per mail ontvangen).
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Luizencontrole:
Vorige week vrijdag was er de eerste luizencontrole van dit schooljaar. De luizenbrigade heeft geen
“beestjes” gevonden. Wij willen de ouders van de “luizenpluis” bedanken voor hun inzet.
Invalidentoilet:
De afgelopen maanden is ons achterste magazijn verbouwd tot een mooi
en toegankelijk invalidentoilet met o.a. elektrische verstelbare
aankleedtafel, wastafel en toilet. Dit is gerealiseerd door ’t Waterhuys te
Gorredijk.

Actuele leerlingengegevens + toestemming gebruik beeldmateriaal:
Graag deze formulieren zo spoedig mogelijk inleveren of opsturen naar
directie.dejasker@comprix.nl.
Boekenruil:
Elke dinsdagmiddag kunnen de kinderen hun boeken ruilen bij juf Joke en/of juf Amarins.
Wecycle (6 sept t/m 12 november):
Ook dit schooljaar 2021-2022 gaan we als school meedoen aan een inzamelactie in samenwerking
met Wecycle.
Wecycle wil bij kinderen een blijvende verandering in houding en gedrag ontwikkelen ten opzichte
van het correct afdanken van e-waste (kleine elektrische apparaten en energiezuinige verlichting).
Elektrische apparaten en spaarlampen horen niet thuis in de vuilnisbak, omdat deze kunnen worden
gerecycled. Dit bespaart belangrijke grondstoffen voor onze gezamenlijke toekomst en schadelijke
stoffen komen niet in het milieu terecht.
In de periode van 6 september t/m 12 november willen we zoveel mogelijk apparaten met een
stekker of batterij verzamelen. Het apparaat moet in een boodschappentas passen! Wanneer we
meer dan 75 apparaten inzamelen kunnen we als school een mooi cadeau uitzoeken waar alle
kinderen wat aan hebben.
Op de website www.wecycle.nl kunt u meer informatie vinden .
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Leerlingenraad:
Alisa, Hieke, Famke en Nine zijn dit schooljaar gekozen als vertegenwoordigers van de klassen voor de
leerlingenraad. Inmiddels heeft de eerste vergadering plaatsgevonden en we hebben al leuke en interessante
ideeën besproken.
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