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Vlak voor de Pinksterdagen ontvangt u
weer een reguliere nieuwsbrief. We
wensen iedereen fijne dagen en hopen de
kinderen dinsdag 7 juni weer op school te
zien!

Kind op maandag
Thema vanaf 7 juni: Ben jij een held?
Wanneer ben je een held? Ben je een held als je voor niemand
bang bent en iedereen kan verslaan? Of ben je een held als je weet
op wie je kunt vertrouwen, en als je trouw blijft aan jezelf? In deze
periode lezen we verhalen over David en koning Saul. David is een
held, zo vertellen de verhalen. Maar dat betekent niet dat hij alleen
maar stoer en onaantastbaar is. Hij is het kleinste broertje in een
gezin van acht. Een jongen die mooi harp kan spelen. Hij gaat met
een slinger, een soort katapult, de reus Goliat tegemoet. Hij mag
trouwen met de dochter van de koning en wordt door het hele land
toegejuicht. Maar korte tijd later wordt koning Saul zo jaloers, dat
David zijn leven niet meer zeker is. Hij wordt een held op de vlucht.
Onderweg zijn er mensen die hem
helpen – eigenlijk zijn dat ook helden en
heldinnen. Tegen het eind van de
verhalen krijgt David de kans om af te
rekenen met de koning: hij kan hem
doden als hij wil. Maar dat doet hij niet.
Misschien toont hij daarmee nog wel het
meest aan wat voor held hij is.

Door de verhalen kunnen de kinderen ook nadenken over zichzelf en de mensen om
hen heen. Zijn zij ook helden? En waarom dan? De verhalen laten zien dat helden
niet alleen sterk en succesvol hoeven te zijn. Ook een held kan kwetsbaar zijn. Als je
wilt weten of jij zelf een held bent, zul je eerst moeten bedenken wat volgens jou
een echte held is. Daarna kun je bedenken wat jij kunt doen om zo te leven. Wij
geloven dat ieder kind een held kan zijn, ieder op zijn manier. We hopen dat de
verhalen van deze periode daar iets van laten zien.

Speciale aandacht
Nieuwe leerling
In groep 1/2 verwelkomen wij Lucas Hof.
We wensen je een leerzame en plezierige tijd toe bij ons op
de Ds. Hasperschool.

SurvivalRun
De groepen 7 en 8 hebben
op 12 mei meegedaan aan
de SurvivalRun in De
Knipe.
Onder bezielende leiding
van vaders en moeders
werden er zo'n 25
hindernissen in een 5
kilometer lang traject
geslecht. Goed voor de
groepsbinding; goed voor
de moraal en goed voor
een positief zelfgevoel.
Wat hebben jullie het
allemaal fantastisch
gedaan!

Schoolreisjes
In het onderstaande schema kunt u informatie vinden over de schoolreisjes van dit
schooljaar.
Groep

Bestemming

Vervoer

Prijs

Vertrek van
school

Aankomst op
school

Groep 1 en 2

Sanjesfertier,
Feanwâlden

Auto‘s

€ 15,-

Ma. 13-6

Ma. 13-6

8.45 uur

14.00 uur

Sybrandy’s
speelpark
Oudemirdum

Bus

Ma. 13-6

Ma. 13-6

9.15 uur

16.00 uur

Dinoland Zwolle

Bus

Di. 14-6

Di. 14-6

9.00 uur

16.30 uur

Ma. 13-6

Ma. 13-6

9.00 uur

17.00 uur

Wo. 22-6

Vr. 24-6

Ca. 9.30 uur

Ca. 12.00 uur

Groep 3 en 4

Groep 5 en 6

Groep 7

Groep 8

Attractiepark
Slagharen

Auto‘s

Summercamp
Heino

Auto’s

€ 32,-

€ 34,-

€ 26,-

€ 100,-

We verwachten de kinderen een kwartier voor vertrek in
de klas, zodat we op tijd uitgezwaaid kunnen worden.
We hopen op mooi weer en hebben er zin in!

Paardenbloemwedstrijd
De paardenbloemwedstrijd was ook dit
jaar weer een groot succes. Er zijn heel
wat lange paardenbloemen meegenomen en op de foto gezet. De langste
paardenbloem met een lengte van 108
cm is gevonden door Florian van Amstel
uit groep 3/4B. Hij heeft de wisselbeker
en een mooie medaille gekregen.

Eindtoets groep 8
Dit schooljaar hebben de leerlingen van groep 8 de IEP
eindtoets gemaakt. De uitslag is inmiddels binnen en
we zijn erg trots op deze kanjers! Ondanks de
bijzondere omstandigheden van de laatste schooljaren
zijn ze er samen in geslaagd boven het landelijk
gemiddelde uit te komen!

Social Schools gesprekken
U heeft het wellicht al gemerkt, in Social Schools is de
functie ‘gesprekken’ vernieuwd. Omdat we hier meerdere
vragen over hebben gehad, geven we hierbij een korte
handleiding:
Na het inloggen kiest u onderin voor gesprekken.
Vervolgens klikt u op het ronde blauwe rondje en kunt u de
persoon kiezen wie u een bericht wilt sturen.

Sjong Junior
Vrijdag 10 juni staat onze school in de finale van Sjong Junior. De afgelopen weken is
er hard geoefend door de zangers en
zangeressen, dus ze zijn er helemaal klaar
voor. We wensen ze natuurlijk heel veel
succes! U kunt de prachtige video van het
liedje bekijken via deze link :
https://youtube.com/watch?v=FShb9Sizep
Q&feature=share
Het liedje met de meeste views wint ook een prijs, dus door op de link te klikken,
helpt u mee!

Toetsen en 10 minutengesprekken
Op dit moment zijn we druk bezig met de CITO toetsen. U krijgt bericht als u deze
weer kunt zien in het ouderportaal van ParnasSys. In week 27 zijn er 10
minutengesprekken voor alle ouders van groep 7 en optioneel voor de ouders van
groep 1 t/m 6. Hierover krijgt u nog nader bericht.

Oudergeledingen
MR
Ik, Jaco van Mourik (vader van Stan en Roos) ben sinds 2019 voorzitter binnen de
MR. De MR heeft het de afgelopen periode uiteraard veel over het virus gehad,
maar er was meer.
Zo is o.a. de werkdruk op school, vernieuwing
schoolplein, budgetten en groei leerlingen besproken.
Ik vond de periode 2019-2022 fijn om mij in te kunnen
zetten en heb mij betrokken gevoeld bij de
onderwijsinhoudelijke keuzes van de school.
Mijn periode zit erop en het is tijd om het stokje over te dragen.
Lijkt het je leuk om als voorzitter MR aan de slag te gaan? Neem dan contact op
met Reinate Dijkstra (r.dijkstra@pcboleeuwarden.nl)
Activiteiten Commissie (AC)
De Activiteiten Commissie zoekt
voor het nieuwe schoolseizoen
nieuwe leden. We zijn een
groepje enthousiaste ouders die
met een lid van het team allerlei
dingen organiseert en het team
ondersteunt. Te denken valt aan
organisatie Sinterklaas en Kerst,
Koningsspelen,
laatste
schooldag en het versieren van
de school, zoals op de foto is te
zien. We vergaderen 4 keer per
jaar.

Wilt u graag meer betrokken zijn bij school en leuke activiteiten organiseren, geef u
dan op bij r.dijkstra@pcboleeuwarden.nl of ac-hasperschool@pcboleeuwarden.nl.
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Vanaf ma. 30 mei: CITO toetsen (2 weken)
Vr. 3 juni: juf Margriet jarig
Ma. 6 juni: Pinkermaandag, kinderen vrij
Vr. 10 juni: Finale Sjong Junior in de Lawei
Ma. 13 juni: Schoolreisje groep 1/2, 3/4 en 7
Di 14 juni: Schoolreisje groep 5/6
Wo. 22 t/m vr. 24 juni: Schoolkamp groep 8
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Vr. 24 juni: Haspernieuwsbrief 11

