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Na een zomervakantie in deze
bijzondere periode, zijn we weer aan de
slag. Het is fijn om iedereen weer te
zien!
Helaas is het coronavirus nog niet weg
en dat zal ook voor onze school betekenen dat activiteiten soms
anders of niet door kunnen gaan. Ondanks dat hopen we op een
heel fijn schooljaar met elkaar!

Kind op maandag
Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we de methode
‘Kind op maandag’. Naast Bijbelverhalen biedt Kind op Maandag ook
andere vertellingen, die gebruikt worden als opstap naar het
Bijbelverhaal.
Thema: Wat is je plan?
Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we verhalen over
Jakob uit het bijbelboek Genesis. Jakob krijgt het voor elkaar om in
plaats van zijn oudere broer de zegen van hun vader te krijgen. Later
moet hij vluchten. Hij trouwt met een vrouw waar hij niet van houdt
en daarna ook nog met een vrouw waar hij wel van houdt, en met
een slim plan krijgt hij een grote kudde bij elkaar.
Zo ontvouwt zich een verhaal van iemand die voortdurend plannen
maakt, soms ook heel impulsief handelt, en vervolgens ontdekt dat
het toch anders loopt dat hij gedacht had. Daarbij ontdekt hij ook dat
zijn leven niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes en beslissingen: er
is een God die met hem meegaat, wat er ook gebeurt. Jakob eert die
God en soms worstelt hij ook met hem.

De verhalen zijn sowieso prachtig om te vertellen en verkennen;
iedereen die ernaar luistert, kan er zijn eigen betekenissen in
ontdekken. Ze kunnen ook een aanleiding zijn om met de
kinderen specifiek in te zoomen op de vraag: Wat is jouw plan?
En wat doe je als alles net even anders loopt dan je gedacht had?
Zo zijn het verhalen over keuzes die je maakt, over weerbaarheid
en improvisatievermogen. Én over vertrouwen: De verhalen laten
zien dat je er niet alleen voorstaat. Ook niet bij het oplossen van
problemen die je misschien wel zelf veroorzaakt hebt.

Nieuwe leerlingen en afscheid
In groep 1/2 heten we Lieke Greydanus en Dex van den Berg
welkom. In groep 3/4B is Mia van der Steeg in de groep
gekomen. Zij ging hiervoor naar OBS Akkrum. Van harte
welkom!
We wensen jullie een leerzame en plezierige tijd toe bij ons op
de Ds. Hasperschool.
We nemen afscheid van Djurre Akkerman uit groep 5. Hij gaat
nu in Leeuwarden naar school. We wensen je daar een fijne
tijd!

Informatie- & ontmoetingsmoment
Op woensdag 8 september hadden we een informatie- & ontmoetingsmoment voor
alle ouders en kinderen gepland, om iedereen te informeren over belangrijke en
praktische zaken over de groep van uw kind. Helaas moeten we de dit nu in een
andere vorm gieten, vanwege de geldende coronaregels.
In plaats van naar school komen om de informatie op te halen, komt er woensdag 8
september via Social Schools een informatiebrief naar u toe. Als u (daarna) nog vragen
heeft, neem dan gerust contact op met de leerkracht.

Gymlessen
De gymlessen worden voor groep 3 t/m 8
gegeven op woensdag en vrijdag.
Geeft u de gymspullen (op deze dagen)
mee?

Even voorstellen
Dag iedereen,
Ik wil mij graag even voorstellen in deze nieuwsbrief.
Mijn naam is Anita Veenstra en ik kom dit schooljaar het team versterken als
onderwijsassistent. Ik ben 38 jaar, getrouwd en moeder van 3 kinderen. We wonen op
landgoed “De Eese” in Eesveen, midden in de natuur. We lopen zo door de achterdeur
de bossen in. Heerlijk vind ik dat. Ik ben dan ook dol op wandelen en fietsen, maar ook
op zwemmen. Ik hoop dit jaar een steun te zijn voor zowel de leerkrachten als de
kinderen en hoop dat we een geweldig jaar met elkaar zullen hebben!
Groetjes Anita

Wetsus
De jongens en meiden van groep 7
volgen vanaf 22 tot 24 september de 3
"Waterlessen" die door de
waterprofessor van Wetsus worden verzorgd. Er zullen o.a. veel proefjes worden
gedaan en er staat een excursie op het programma.

Subsidieaanvraag
Voor de vakantie hebben we met een groepje ouders van de onze school, OBS Akkrum
en een aantal andere betrokkenen uit het dorp gezeten voor een subsidieaanvraag om
kind en natuur dichter bij elkaar te brengen.
Er is een plan ingediend en we hebben een subsidie van € 25000,- gekregen. We zullen
binnenkort bij elkaar komen om de plannen te concretiseren. Hier vindt u meer
informatie:
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/friese-boeren-en-burgers-redden-de-spotvogel-en9-andere-mooie-initiatieven/540

Luizencontrole en oproep
Volgende week woensdag komen de luizenouders weer op school voor
de luizencontrole. Mochten er luizen of neten bij uw kind geconstateerd
worden, dan zal er contact met u worden opgenomen. Wilt u meehelpen met luizen
pluizen, dan heel graag! Dit is (meestal) op de eerste woensdag na schoolvakanties.
U kunt zich aanmelden bij Elly Tijsma of Reinate Dijkstra via
r.dijkstra@pcboleeuwarden.nl.

Beslisboom corona
Hieronder vindt u de nieuwe beslisboom om te kijken of uw kind wel of niet naar
school kan gaan in deze coronatijd.

Studiedag 17 september
Op vrijdag 17 september is een studiedag voor het team. De leerlingen zijn
dan vrij!
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•
•
•
•
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Vrij. 27 aug. en vrij. 3 sept.: Snuffellessen Harmonie groep 5
Vrij. 3 sept.: Verjaardag juf Janneke
Woe. 8 sept.: U ontvangt groepsinformatie via mail
Vrij. 17 september: Studiedag, leerlingen vrij!
Woe. 22 sept., do 23 sept. en do 24 sept.: Wetsus groep 7
Vanaf ma. 27 sept. t/m vrij. 1 okt.: Oudervertelgesprekken
Wo. 29 sept.: Start Kinderpostzegelactie
Vrij. 1 okt.: Haspernieuwsbrief 2

Voor een overzicht van alle activiteiten van dit schooljaar verwijzen we
naar de activiteitenkalender op de website. Hier vindt u de meest actuele
informatie.

Ingezonden

