30 juni 2021
Trouwfeestje Juf Amarins:
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn vrijdag om 12:15 uur i.p.v. 12:00
uur uit. Dit omdat juf Amarins met haar Pascal om 12:00 uur even
langskomt voor een klein feestje. Mocht u het bruidspaar ook even willen
bewonderen, dan bent u van harte welkom.
Mocht u nog een kleine attentie hebben voor het bruidspaar, dan kan dit
t/m vrijdagochtend 2 juli bij juf Joke worden ingeleverd.
Oud schoolmateriaal:
Voor het nieuwe schooljaar gaan wij werken met de nieuwe rekenmethode
Alles Telt Q. Hierdoor is de oude methode overbodig geworden. Mocht u
wat rekenboeken willen, dan kunt u deze maandagmiddag komen ophalen.
Vossenjacht:
Voor de laatste schooldag zijn wij op zoek naar minimaal 8 ouders, oudleerlingen, pake’s en beppe’s enz., die mee willen helpen met de
vossenjacht die verkleed ergens op een vast punt in het dorp staan. Het
thema is beroepen. Wie wil ons helpen met de vossenjacht?? Graag even
een bericht naar directeur@jasker.nl.

AGENDA:
Juli 2021:
01-07 Rapporten mee
02-07 Trouwdag juf Amarins
02-07 WIBO groep 8
Voorbereiding VO
05-07 Afsluiting thema zomer
groep 1 en 2
07-07 Afscheid groep 8
08-07 Laatste schooldag
09-07 Start zomervakantie

Afscheid groep 8:
Woensdag 7 juli hebben wij het afscheid van groep 8. De voorbereidingen zijn in volle gang. De
desbetreffende ouders hebben inmiddels hier bericht over gehad.
Laatste schooldag:
Na de vossenjacht gaan we patat met wat lekkers eten. Hiervoor hebben de kinderen een leeg broodbakje
nodig.
Rond 14:20 uur vliegt groep 8 de school uit richting de vakantie. Ook nemen wij dan afscheid van meester
Jorn, juf Leonie, juf Marieke, AC-lid Aaltsje en MR-lid Esther.
Om 14:30 uur start de zomervakantie.
Afsluiting thema zomer groep 1 en 2:
Maandag 5 juli sluiten we het thema “De zomer” af. De leerlingen van de groepen 1 en 2 gaan dan kamperen
op het schoolplein.
Vacature AC-leden:
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar 2 nieuwe leden voor onze activiteitencommissie. Lijkt het u
leuk om dingen te organiseren of heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar a.c@jasker.nl.
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