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Het is nog winter, maar het voorjaar lijkt
toch echt al begonnen!
Zelfs de eerste korte broeken werden de
afgelopen week al gesignaleerd.
We wensen u veel plezier bij het lezen
van deze Haspernieuwsbrief.

Kind op maandag
Thema vanaf 11 maart tot en met 19 april: Pak mijn hand!
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het
Paasfeest. Het thema dat we daarbij volgen is: Pak mijn hand. Het
zijn woorden die Jezus misschien wel vaak gebruikt heeft: Pak mijn
hand, dan help ik je. Ik help je uit je verdriet, je zorgen en je pijn. Pak
mijn hand maar, dan breng ik je verder. De woorden ‘pak mijn hand’
zijn een uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze ook op een andere
manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze woorden
gebruiken als een vraag. Misschien zelfs als een gebed: Pak mijn
hand, laat me niet alleen.
Jezus steekt zijn hand uit naar mensen die het
moeilijk hebben. Maar tegelijk zijn er mensen
die hem naar het leven staan, uiteindelijk
wordt hij zelfs gearresteerd en veroordeeld.
Misschien heeft Jezus toen wel gebeden tot
zijn Vader: ‘Pak mijn hand, laat me niet
alleen.’ Met Pasen vieren we dat God dat
gebed verhoort. Jezus staat op uit de dood.

Speciale aandacht
Schoolfotograaf
Foto Koch komt 25 maart 2019 de schoolfoto’s maken. De complete afhandeling van
de schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy vanuit de school.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle
kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de
fotografiedag aangeven bij de leerkracht.
Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en
zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd
mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het
inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u
een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze
gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar:
wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U
hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur, paypal of creditcard. Als u wilt kunt
u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of expartner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter
tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Schoolschaken
Na heel veel spannende wedstrijden is team
Hasperschool 1 schoolschaakkampioen en dus
sowieso door naar de Friese Kampioenschappen
van 30 maart. Gefeliciteerd!
Alle leerlingen die deze middag meegedaan
hebben: bedankt voor jullie sportieve inzet en
Schaakvereniging Mid-Fryslân bedankt voor de
vlekkeloze organisatie.

Rapporten
De afgelopen periode heeft het team hard gewerkt aan het
nieuwe rapport. Dit rapport is bij de groepen 1 en 2 gekoppeld
aan het observatiesysteem dat in deze groepen wordt gebruikt
en voor de groepen 3 t/m 8 worden de beoordelingen voor een
groot deel gekoppeld aan ParnasSys. Daarnaast worden er ook
een aantal onderdelen beoordeeld vanuit observaties in de klas.
Het rapport is wat minder uitgebreid, omdat veel al te zien is in
het ouderportaal van ParnasSys. Op 8 maart krijgen de kinderen
hun portfoliomap mee naar huis. Daarin zal het rapport vanaf nu
een plekje krijgen.
We willen u vragen om na een paar weken de portfoliomappen
weer in te leveren op school, zodat we hier verder mee aan de
slag kunnen. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u deze stellen
aan de leerkracht van uw kind.

Herstel juf Rixt-Marieke
Met juf Rixt-Marieke gaat het stapje voor stapje beter. Ze
gaat binnen de vereniging re-integreren op een andere
school. Ze bouwt aan een langdurig herstel.
Ze wil de kinderen en ouders van groep 1 hartelijk
bedanken voor de lieve kaartjes en berichten!

Groep 5 LIO stage
Voor de kinderen in groep 5 is juf Leandra inmiddels al een bekend gezicht. Ze loopt
op dit moment stage in de groep op 2 dagen, maar zal in april starten met haar LIO
stage in deze groep. Omdat ze dan 3 dagen voor de groep zal staan, draait ze vanaf
deze week alvast 3 dagen per week mee in groep 5.

Luizenmoeders gezocht!
Hierbij een oproep voor nieuwe luizenmoeders (ook vaders zijn
natuurlijk van harte welkom!). Elke woensdag na een vakantie
worden alle leerlingen gecontroleerd en soms is er nog een keer
extra controle nodig. Dus heb je tijd op woensdag, geef je dan
op bij Elly Tijsma of Jitske Schippers. Het kan ook bij school via
r.dijkstra@hasperschool.nl.

Nationale Koningsspelen
Op 12 april a.s. hebben wij weer samen met obs Akkrum
de Koningsspelen. De opzet is net als andere jaren.
We beginnen met een ontbijt in de klas.
Groep 1 en 2 doet in groepen spelletjes op het plein. Hiervoor zoeken wij ouders die
willen begeleiden bij de spelletjes. We hebben hier best wat ouders voor nodig. Kunt
u van 8.30 tot 11.00 uur helpen? Geeft u dan op via groep2@hasperschool.nl
De groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8 volgen twee keer een workshop van drie kwartier. De
kinderen mogen kiezen uit verschillende sporten en worden bij tenminste één sport
van hun keuze ingedeeld. De workshops worden gegeven door trainers of vrijwilligers
van de verschillende sportverenigingen. De workshops van groep 3 t/m 5 zijn van 9.45
- 11.30 uur.
De workshops van groep 6 t/m 8 zijn van 12.00 -13.45 uur.
Het wordt weer een geweldig gebeuren en u bent welkom om te komen kijken en
aanmoedigen!

Uurcultuur
Alle groepen gaan in maart een theatervoorstelling bekijken!
13 maart: Groep 3, 4, 5 gaan naar ’Praat me er niet van’ een verteltheatervoorstelling
door Harro van Lien. De voorstelling vindt plaats in de gymzaal van groep 1, 2 bij ons
op school.
19 maart: Groep 1, 2 gaan naar ‘Rûntsje Hûntsje’, theatervoorstelling door Tryater. De
voorstelling vindt plaats in de gymzaal van groep 1, 2 bij ons op school.
19 maart: Groep 6, 7, 8 gaan naar ‘De waanzinnige
boomhut van 13 verdiepingen’, theatervoorstelling
door theatergroep Meneer Monster. De voorstelling
vindt plaats in het Posthuistheater in Heerenveen. Wij
vragen rijders voor deze laatste voorstelling!
Graag opgeven bij de groep van uw kind.

Voorleeskampioen
Hanna Sixma uit groep 7 heeft (als Schoolkampioen)
meegedaan aan de Voorleeswedstrijd in de bibliotheek in
Heerenveen en daar glansrijk gewonnen! Hierdoor heeft ze
zich geplaatst voor de provinciale kampioenschappen op 9
april in Gorredijk.
Hanna, van harte gefeliciteerd met dit geweldige resultaat!

Smaaklessen (25 t/m 29 maart)
Wat zijn Smaaklessen? Proeven, ruiken, horen, voelen en
kijken: met al hun zintuigen verkennen kinderen hun
dagelijkse eten! Smaaklessen is een uniek lesprogramma over
eten en smaak voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Het
beleven van voedsel staat centraal. Door Smaaklessen krijgen
kinderen flink wat kennis over eten én ervaring met gezond en
duurzaam kiezen. Eten is kiezen! En we hebben veel te kiezen.
Eten we vegetarisch of vlees? Neem ik een appel of een koek
mee naar school? Les ik mijn dorst met water of cola?
Door middel van Smaaklessen wordt de nieuwsgierigheid en interesses van kinderen
naar hun eten opgewekt. Weten waar je eten vandaan komt helpt om bewuste,
gezonde keuzes te maken.

Staking?
Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen wordt er op vrijdag 15 maart een
landelijke staking gehouden voor het hele onderwijs.
Op dit moment is binnen PCBO Leeuwarden e.o. onder personeelsleden de
stakingsbereidheid geïnventariseerd.
We zullen u zo snel mogelijk via de mail op de hoogte stellen van de uitkomsten,
natuurlijk met name ook voor onze school. Wij verwachten dat u deze mail begin
volgende week zult ontvangen.

Agenda












Di. 5 mrt.: 10 min.-gesprekken voor groep 1 t/m 7
Wo. 6 mrt.: Schoolverpleegkundige voor (een deel van) groep 7
Do. 7 mrt.: 10 min. gesprekken voor gr. 1 t/m 5 en 7
Do. 7 mrt.: Verjaardag juf Uilkje
Vr. 8 mrt.: Portfolio met rapport 1 mee naar huis
Wo. 13 mrt.: Uur Cultuur voor gr. 3 t/m 5
Vr. 15 mrt.: staking?
Ma. 25 mrt. t/m vr. 29 mrt.: Week van de Smaaklessen
Di. 26 mrt.: ANS – Boksen voor gr. 6 t/m 8
Do. 28 mrt.: Studiedag team – Alle kinderen zijn die dag vrij
Vr. 29 mrt.: Haspernieuwsbrief 7

Ingezonden
Kunst Ateliers ronde 4
Cultuureducatie tijdens schooltijd en cultuureducatie na schooltijd; ook in de 4e
atelieronde bieden we via Ateliers Majeur een inspirerend programma aan. Een
veelkleurig aanbod dat wordt uitgevoerd door lokale cultuuraanbieders. In deze
naschoolse ateliers kunnen uw kinderen proeven van en zich verdiepen in muziek,
theater, dans, beeldende kunsten, literatuur of (nieuwe) media. De kunst-ateliers zijn
toegankelijk voor alle kinderen uit de buurt, ook de kinderen vanuit de naschoolse
opvang. En natuurlijk kunt u altijd even een kijkje nemen op onze website om te zien
welke kunst-ateliers we buiten uw wijk verzorgen, want ook daar zijn uw kinderen van
harte welkom!
NB: Deelname aan de kunst-ateliers is gratis! Wel vragen we aan iedereen die mee wil
doen, dit vooraf aan te geven via het inschrijfformulier op www.ateliersmajeur.nl
Wanneer u op de volgende link klikt https://ateliersmajeur.nl/cursussen/ , krijgt u een
menu waarin de Kunst-Ateliers staan vermeld .
U kunt dan een keuze maken uit 17 verschillende Ateliers. Bij ieder Atelier staat ook een
wijk of dorp genoemd.
Inschrijven : Graag uiterlijk vóór 12 maart 2019.
Met een hartelijke groet,

Binnenkort hangt er een spandoek op het (balkon)hek van de school.
Daarmee wordt aandacht gevraagd voor pleegzorg. De actie van Jeugdhulp
Friesland en de William Schrikker Groep wordt ondersteund door de
gemeente Heerenveen.

Opgroeien in een gezin; voor de meeste kinderen is dit de normaalste zaak
van de wereld. Maar wat als de problemen in een gezin zo groot zijn dat een
kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen? Dan is (tijdelijk) wonen in een
pleeggezin vaak het beste alternatief. In Friesland wonen bijna 850 kinderen
in een pleeggezin. Dat lijkt veel maar toch wordt voor veel andere kinderen
een warm gezin gezocht.
Iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt is dat u een kind
structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Er zijn verschillende vormen van
pleegzorg. Sommige kinderen wonen zeven dagen in de week bij hun
pleeggezin. Anderen af en toe een weekend of tijdens de vakantie. Dat hangt
af van wat het beste is voor het pleegkind.
Wilt u meer weten?
Op een informatiebijeenkomst delen pleegouders en hulpverleners ervaringen
om u een zo goed mogelijk beeld van pleegzorg te geven. En wat erbij komt
kijken om pleegouder te worden. Om wat voor kinderen het gaat, hoe het
voorbereidingstraject eruit ziet en welke ondersteuning geboden wordt. Op
www.jeugdhulpfriesland.nl/pleegouderworden vindt u meer informatie en
kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor een bijeenkomst voor meer
informatie.

