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Kind op maandag
Nieuwe leerlingen
Bedankt!
Schoolschaken
(Kind)gesprekken,
toetsen en
portfolio

Na een fijne kerstvakantie zijn we al
weer druk aan de slag.
We genoten tussen het maken van
werkjes en toetsen door van de
sneeuw en het ijs!

Kind op maandag
Thema vanaf 14 januari tot en met 8 maart is: Het beste!

Agenda
Ingezonden

In de vorige nieuwsbrief heeft u hierover al kunnen lezen, maar
hieronder nogmaals de informatie over deze periode.
Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe:
dat het maar weer mooi jaar mag worden!
Het thema van Kind op Maandag is in deze weken: ‘Het beste!’
Dat kun je iemand toewensen, maar wat is eigenlijk het beste?
We lezen deze periode verhalen over
Jezus. Hij liet in woord en daad zien wat je
je kunt voorstellen bij ‘het beste’.
Verdrietige mensen worden getroost,
zieke mensen worden beter en wie niet
ziek was gaat zich ook een beetje beter
voelen.
Dat is wat er gebeurt als God de mensen
opzoekt. Noem het gerust ‘het beste’.

Speciale aandacht
Nieuwe leerlingen
In groep 1 verwelkomen wij Wei-Sheng Witteveen, hij werd
op 6 juli 4 jaar en Noor van Dijk, zij werd op 4 januari 4 jaar.
We wensen jullie een leerzame en plezierige tijd toe bij ons
op de Ds. Hasperschool.

Bedankt!
De kerstcollecte was voor het ziekenhuis Nkhoma in Malawi en dankzij ieders
bijdrage is er in totaal €500,- opgehaald voor dit prachtige doel!
We ontvingen een mooie kaart met de volgende tekst:
Namens alle patiënten en kinderen uit het
Mkhoma Hospitaal te Malawi, hartelijk dank voor
de opbrengst van de kerstcollecte. Met de
opbrengst kunnen 140 kinderen van de
kinderafdeling voor het eerst onder een klamboe
slapen, juist nu het regenseizoen is begonnen en er
veel kinderen met malaria worden binnen
gebracht.
De andere helft van de opbrengst is voor nieuw beddengoed, zoals lakens en slopen,
waarvan veel te weinig is. Voor het verpleegkundig personeel was dit dan ook
een enorme verrassing. Het geld heeft een prachtige bestemming gekregen,
waarmee veel mensen echt geholpen worden, nogmaals dank,
Nynke van der Veen en familie

Schoolschaken
Op school is er voor de liefhebbers uit groep 4 t/m 8 de afgelopen weken twee keer
schaakles gegeven en ook tussendoor is er veel geoefend. De kinderen is gevraagd wie
mee wil doen aan de voorronde voor het Fries Kampioenschap schoolschaken. Dit
wordt gehouden op vrijdag 8 februari om 14.30 uur in het Bynt van de school.
We wensen alle deelnemers veel succes!

(Kind)gesprekken, toetsen en portfolio
In de komende weken hebben de leerkrachten met alle kinderen een
kindgesprek. Hierin wordt besproken wat het kind al geleerd heeft en wat
het graag nog zou willen leren. De uitkomsten van dit gesprek worden
samen met andere onderwerpen opgenomen in het portfolio. De
portfoliomap kunt u bekijken voorafgaand aan de 10 minutengesprekken.
U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging voor dit gesprek. Het is deze keer
niet de bedoeling dat de leerlingen hierbij aanwezig zijn, maar aan het
einde van het schooljaar krijgen de kinderen weer de gelegenheid om zelf
de portfoliomap aan de ouders te laten zien en er wat meer over te
vertellen.
We zijn op dit moment bezig met het afronden van de CITO toetsen. De
resultaten hiervan kunt u binnenkort vinden in het ouderportaal van
Parnassys. Hierover ontvangt u nog bericht. Tijdens de 10
minutengesprekken is er gelegenheid om hierover met de leerkracht in
gesprek te gaan.

Agenda
















Vr. 25 jan. en vr. 1 feb.: schaken
Di. 5 febr.: Bijeenkomst M.R.
Wo. 6 feb.: schoolverpleegkundige groep 7
Wo. 6 en 13 feb.: Snuffellessen Harmonie groep 4
Vr. 8 feb.: Voorronde schoolschaaktoernooi
Ma. 11 t/m vr. 15 feb.: Kindgesprekken
Ma. 11 t/m do. 14 feb.: Adviesgesprekken groep 8
Di. 12 feb. ANS – Ateliers Majeur programmeeratelier
Vr. 15 feb.: om 12 uur vrij!
Ma 18 feb. t/m vr. 22 feb.: Voorjaarsvakantie
Ma. 25 feb.: Teamstudiedag PCBO, alle leerlingen zijn deze dag vrij
van school!
Wo. 27 feb.: Luizencontrole, denkt u a.u.b. om de gel en vlechten?
Vr. 1 maart: Haspernieuwsbrief 6
Di. 5 en 7 maart: 10 minutengesprekken groep 1 t/m 7
Vr. 8 mrt.: Rapport 1 mee naar huis.

Ingezonden

49ste Merenloop.
Zondag 10 maart wordt de 49ste Merenloop in Grou gehouden. De Merenloop is de traditionele
hardloopwedstrijd in Grou voor jong en oud. Voor de jongere hardlopers onder ons hebben we
twee afstanden een 1.1 km en een 2.5 km.
De leeftijd om mee te doen aan deze twee afstanden is van 4 jaar tot en met 12 jaar. Voor elke
deelnemer is er een Merenloop T shirt en een mooie medaille.
Voor de snelste drie meisjes en jongens zijn er bekers op beide afstanden. Neem je vader en
moeder ook mee voor hun zijn er ook mooie afstanden om te hardlopen.
Zie voor meer informatie over starttijden, inschrijving, route op www.merenloop.nl
We zien jullie graag op 10 maart in Grou.

Oproep Spikerspulwike
Wie helpt ons met het organiseren van de 5e editie van de
Spikerspulwike?
Samen hutten bouwen, samen spelen en spelletjes doen in de
laatste week van de zomervakantie. Dat is Spikerspulwike
Akkrum/Nes!
Doordat we afscheid gaan nemen van 2 leden, zijn we op zoek naar ten minste 2 mensen die het
leuk vinden om dit fantastische evenement te organiseren voor de kinderen in ons dorp.
Ben je goed in regelen en organiseren?
Kun je in de laatste week van de zomervakantie minimaal 2 dagen vrijmaken?
Vind je het leuk om samen met enthousiaste mensen iets moois neer te zetten?
Geef je dan op via info@spikerspulwike.nl of spreek iemand van ons aan.
Groet,
Tori Kelly, Grytsje Gerritsma, Petra de Vries, Elziena Taute en Patricia Kooiker

Kinder Theaterwerkplaats
begint weer op 4 februari!

Het Akkrumer Dream Theater organiseert weer een vervolg van de
kinder -theater werkplaats voor leerlingen van groep 5 t/m 8.
Onder deskundige leiding ga je aan de slag met improvisatie theater,
houding en expressie vormen.
Eerst een gratis probeer les; daarna tien lessen
De laatste les ga je het resultaat aan je ouders en bekenden presenteren.
Docent: Marleen de Boer
Plaats: gymzaal SKF/BSO Akkrum
Dag: op MAANDAG; tijd : 14.15 -15.15 uur
gratis proefles op: 4/2( de werkplaats gaat door bij min. 10 deelnemers)
Lessen: 11/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 15/4, 6/5.
Prijs: 60 euro voor de tien lessen (deelnemers BSO 50 euro)
Opgave bij de proefles.
Info Akkrumer Dream theater Eelco Sixma 06 46221943 eelcosixma@live.nl

