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Algemeen:
Het jaar 2018 is alweer drie weken bezig en we zijn weer met een frisse start
begonnen op school.
De kinderen hadden mooie verhalen over wat ze allemaal hadden gedaan in de
vakantie.
Op 21 december 2017 tijdens het kerstfeest hoorden we van twee leerlingen
Amerins en Wisse dat ze die dag een zusje hadden gekregen; Dieke Marije!
Nog meer geluk voor heit Marcel Hoekstra en mem Femke Terpstra.
Gefeliciteerd!
Op zondag 21 januari 2018 is
Doutzen Janke Fetsje Monkelbaan geboren, suske fan
Sjoerd Jouke, Jehannes en Hylke. Fan herte lokwinske!

Trefwoord:
Agenda

Tijdens de dagopening horen de kinderen de volgende bijbelverhalen n.a.v. het
Thema Contact en Je krijgt wat je verdient.
Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
Bijbelverhalen Onderbouw
week 4: Seres, de blinde man (Johannes 9, 1-12); Blijf van hem af
(Matteüs 8, 2-4)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 4: De blindgeborene (Johannes 9); Een vrouw uit het buitenland (Matteüs
15, 21-28)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 4: Ziende blind? (Johannes 9); Een leerzame ontmoeting (Matteüs 15, 2128)
Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt?
Over gelijke en ongelijke behandeling, over beloning en straf. Over een kans
verdienen voor een nieuwe toekomst.
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Bijbelverhalen onderbouw:
week 5: Dit is niet eerlijk! (Matteüs 20, 1-16); Je hebt het verdiend (Matteüs
25, 14-30)
week 6: De knecht verdient straf (Matteüs 18, 23-35); De vijgenboom
(Lucas 13, 6-9)
week 7/8: Zacheüs (Lucas 19, 1-10); Wat verdient de Samaritaan? (Lucas
10, 25-37)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 5: Straf of niet? (Matteüs 18, 23–35); Hoe kan dat nou? (Lucas 13, 15)
week 6: Drie knechten (Matteüs 25, 14-30); Uitbetalen (Matteüs 20, 1-16)
week 7/8: Een boom zonder vruchten (Lucas 13, 6-9); De rat van de keizer
(Lucas 19, 1-10)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 5: Straf of niet? (Matteüs 18, 23-35); Dikke bult, eigen schuld? (Lucas
13, 1-5)
week 6: Een passende beloning? (Matteüs 25, 14-30); Een dagloon
(Matteüs 20, 1-16)
week 7/8: Een boom zonder vruchten (Lucas 13, 6-9); Een mannetje in een
boom (Lucas 19, 1-10)

Nieuwe leerlingen:
In groep 1 verwelkomen wij Roan Westra en Bernd Brouwer. Roan werd 19
januari 4 jaar en Bernd wordt 30 januari 4 jaar. Allebei van harte welkom!
We wensen jullie een leerzame en plezierige tijd bij ons op school.

Medezeggenschapsraad en vacature:
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die
te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die
te maken hebben met de school zelf. Het is belangrijk dat alle betrokkenen
hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten daarom beschikt de ds. Hasperschool over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of
het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR.
U kunt hier meer informatie vinden over de rol van de MR.
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Vacature
De MR is op zoek naar een ouder die de MR-oudergeleding wil komen versterken vanaf schooljaar 2019-2019. Wellicht iets voor u. u kunt hiervoor
contact opnemen met de voorzitter of via MR@hasperschool.nl

Plein:
De afgelopen anderhalf jaar is er achter de schermen veel overleg geweest
over de aanschaf van een nieuw speeltoestel voor op het schoolplein van
de beide scholen. Speeltoestellen die bij scholen geplaatst worden, moeten
aan allerlei wettelijke eisen voldoen en zijn daardoor erg kostbaar. Scholen
ontvangen van het ministerie geen gelden voor het plaatsen van speeltoestellen en daarom moet het geld via andere wegen binnengehaald worden.
Doordat de oudervereniging van obs Akkrum, de Ds. Hasperschool en enkele fondsen bijdragen hebben geleverd, is het uiteindelijke gelukt om voldoende geld bij elkaar te krijgen om op het middenterrein van het schoolplein een free run-parcours te gaan plaatsen.
Het free run-parcours daagt leerlingen uit tot verschillende manieren van
bewegen en is geschikt voor alle leeftijden. Het is de bedoeling dat het toestel in de voorjaarsvakantie geplaatst gaat worden. Om op de kosten van
de voorbereidende werkzaamheden te kunnen besparen, zullen de activiteitencommissie van Ds. Hasperschool en de oudervereniging van obs Akkrum ouders benaderen om te helpen. Wij hopen uiteraard op veel respons, zodat we met elkaar een prachtige speelvoorziening voor de leerlingen van de beide scholen kunnen realiseren.

Foppe versus Marco:
Op woensdag 17 oktober a.s. vindt er in en om het Abe Lenstra Stadion een
sportieve happening plaats, met het Open Fries Kampioenschap Traplopen
en de wedstrijd Fryslân—Heerenveen plaats.
Kijk op onze site bij de link ‘EXTRA’ voor alle informatie.
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Hulp gevraagd:
We willen graag aan de slag op woensdagochtend 21 februari, direct aansluitend als de kinderen naar school gebracht zijn. Om 8.30u. hopen we aardig wat mensen op de been te krijgen om, de grijze tegels te kunnen afvoeren en de speeltoestellen te demonteren. Zodat we deze klus in één ochtend kunnen klaren. Ook de vraag of er een schep en/of kruiwagen mee
gebracht kan worden omdat er wellicht nog extra nieuw zand verdeeld
moet worden. En natuurlijk drinken we samen koffie + en is het ook gezellig. Op vrijdag 23 februari wordt er gestraat en zou het ook fijn zijn als er 2
mensen kunnen assisteren. Opgeven graag via de mail naar
ac@hasperschool.nl of opgeven bij Annelies de Ridder of één van de andere mensen van de Activiteitencommissie.

Een boom en een bankje:
Al een poosje terug, kregen we (in dit geval gaat het om de Ds. Hasperschool) een gift van €1000,- van Grien Grou voor een boom en een bankje
op het plein. We willen dat ook graag in maart gaan neerzetten. Er is een
hovenier bereid gevonden om dit met hulp van een tweetal ouders op een
zaterdag in maart uit te voeren. Dit om het mogelijk te maken niet al te ver
over het budget heen te gaan. Heel graag horen we welke vrijwilligers hiervoor zijn. Er kan dan in onderling overleg een definitieve datum en tijd gevonden worden. Dit graag melden via info@hasperschool.nl of bij Gea van
Wieren.

Acties in primair onderwijs gaan door, staking 14 februari in
Noord-Nederland :
De stappen die minister Slob zet op het dossier werkdruk hebben vooralsnog geen tastbaar resultaat opgeleverd. Perspectief op een eerlijk salaris
blijft uit. Acties blijven dus hard nodig. De leraren van de Ds. Hasperschool
geven aan ook deze dag het werk neer te gaan leggen. In verband hiermee
worden de 10-minuten gesprekken en het uitdelen van de rapporten een
week uitgesteld van 12 en 14 febr. naar 19 en 21 febr. en krijgen de kinderen de rapporten mee op donderdag 22 febr.
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(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 de gelegenheid om zelf de portfoliomap aan
de ouders te laten zien en er wat meer over te vertellen. We zijn op dit moment druk bezig met de CITO toetsen. De resultaten hiervan kunt u vanaf
maandag 12 februari vinden in het ouderportaal van Parnassys. Tijdens de
10 minutengesprekken is er gelegenheid om hierover met de leerkracht in
gesprek te gaan.

Ouderavond mindset:
Op 20 maart is er een ouderavond met als onderwerp ‘Mindset’. Sherrill Woldberg zal ons
meenemen in wat mindset nu eigenlijk is en wat
het voor effect een (positieve) mindset heeft op
het leren van kinderen en natuurlijk ook op het
leren van volwassenen.
Nadere informatie volgt nog!

Uit de groepen:
Foppe versus Marco:

Groep 6: Op 26 januari 2018 zingen alle basisscholen het lied ‘Seis oere
thús’ om samen het Culturele Hoofdstadjaar samen met Friese basisschoOp woensdag 17 oktober a.s. vindt er in en om het Abe Lenstra Stadion een
len
muzikaal in te luiden. We hebben samen een filmpje gemaakt en dit
sportieve happening plaats, met het Open Fries Kampioenschap Traplopen
staat
vrijdag
op #2018begjint op plaats.
Facebook.
en devanaf
wedstrijd
Fryslân—Heerenveen
Kijk op onze site bij de link ‘EXTRA’ voor alle informatie.

Groep 8 In april maken de leerlingen van groep 8 een (verplichte) eindtoets. We hebben dit schooljaar voor een nieuwe toets gekozen, namelijk
de IEP toets. De leerlingen hebben de afgelopen weken al even kunnen
kennismaken door het maken van het voorbeeldboekje. De reacties van de
leerlingen waren positief: het boekje ziet er leuk uit en de opdrachten waren leuk om te doen! Bij de adviesgesprekken voor groep 8 in februari krijgen de ouders nog een informatiebrief mee.
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Welkom bij Kanjerlessen:

Ds. Hasperschool
De Stringen 3
HA Akkrum
(0566) 651 464
info@hasperschool.nl

We vertrouwen elkaar.
We helpen elkaar.
Niemand speelt de baas.
Niemand lacht uit.
Niemand doet zielig.

www.hasperschool.nl

De Kanjermethode is een krachtige lessenserie die
zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door de verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat
van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te
komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te
lossen. Wij willen u graag uitnodigen deel te nemen aan een Kanjerles bij
uw kind in de klas, zodat u inzicht krijgt in de Kanjertaal en Kanjerlessen.
U bent welkom in het lokaal van:
groep 1
op donderdag 15 maart
groep 2
op donderdag 8 maart
groep 3
op dinsdag 13 maart
groep 4
op donderdag 15 maart
groep 5
op maandag 12 maart
groep 6
op dinsdag 6 maart
groep 7
op dinsdag 13 maart
groep 8
op donderdag 8 maart

van 08.30u.
van 08.30u.
van 13.30u.
van 13.30u.
van 13.30u.
van 08.30u.
van 80.30u.
van 13.30u.

– 09.00u.
– 09.00u.
– 14.00u.
– 14.00u.
– 14.00u.
– 09.00u.
– 09.00u.
– 14.00u.

Als u de les wilt bijwonen kunt u zich opgeven via het mailadres van de
groep: groep..@hasperschool.nl. Graag 1 ouder per gezin.

Agenda:
Vr. 26 jan. en vr. 2 feb.: Schaken.
Ma. 29 jan. t/m vr. 2 feb.: Kindgesprekken.
Do. 1 feb.: Schaatsles 4 voor de groepen 7 & 8.
Do. 1 feb.: ANS – kunstatelier.
Foppe
versus Marco:
Di. 6 feb.: ANS – judo voor gr. 3 en 4.
Wo. 7 en wo. 14 feb.: Snuffelproject van de Harmonie voor gr. 4.
OpMa.
woensdag
oktober
a.s. vindt
er in en
om hetinAbe
Lenstra
Stadion een
12 feb.:17
Start
eindstage
Annemieke
Reidsma
groep
2.
sportieve
happening
plaats,
met
het
Open
Fries
Kampioenschap
Traplopen
Di. 13 en do. 15 feb.: Adviesgesprekken voor groep 8.
en Wo.
de wedstrijd
Fryslân—Heerenveen plaats.
14 feb.: Stakingsdag.
Kijk
op
onze
site
bij de
voor10-min.
alle informatie.
Ma. 19 (mi. en av.)
enlink
wo. ‘EXTRA’
21 feb. (mi.):
gesprekken groep 1 t/m 7.
Di. 20 feb.: 19.00u. MR.
Wo. 21 feb.: Werken voor een mooi schoolplein.
Do. 22 feb.: Rapport 1 mee naar huis.
Do. 22 feb.: Haspernieuwsbrief 6.
Vr. 23 feb.: Straatwerk aan het plein.
Ma. 26 feb. t/m vr. 2 mrt.: voorjaarsvakantie en aansluitend
ma. 5 mrt.: Teamstudiedag PCBO, alle leerlingen zijn deze dag vrij van school.

Met vriendelijke groeten, team ds. Hasperschool
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