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De afgelopen week hebben de ouders en
kinderen nader kennis kunnen maken met
de leerkrachten en voor de leerkrachten
was het goed om wat meer van/over hun
leerlingen te horen. Wat fijn dat dit weer
op school kon plaatsvinden!

Kind op maandag
Thema: In je dromen! (vanaf 11 oktober)
Na de zomer zijn we begonnen met de verhalen over Jakob en Esau.
In de komende periode lezen we de laatste verhalen in die serie.
Jakob gaat terug naar Esau, de broer waar hij eerder voor gevlucht is.
Onderweg voert hij een strijd, maar uiteindelijk blijken Jakob en Esau
sterk genoeg om zich met elkaar te verzoenen.
Daarna volgen de verhalen over Jozef en zijn broers. Het zijn
prachtige verhalen, waarin veel herkenbare dingen gebeuren. Er is
iemand die zich bijzonder voelt, anderen zijn jaloers. De broers van
Jozef verkopen hem als slaaf naar Egypte.
Maar zijn dromen zijn nog niet voorbij: In Egypte wordt hij
onderkoning en uiteindelijk komen die
zelfde broers bij hem graan kopen. Net als
bij het verhaal van Jakob en Esau heeft ook
hier de vergeving het laatste woord. Zo
laten de verhalen zien hoe mensen samen
verder kunnen, ook als er erge dingen
gebeuren. Én de verhalen maken duidelijk
dat mensen er ook in hun ellende niet
alleen voor staan.

Jozef vertelt dat God steeds bij hem is geweest, ook toen hij in de put zat en in de
gevangenis. Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de kinderen
verkennen we welke dromen zij zelf en anderen kunnen hebben. In je dromen kunnen
fantastische dingen gebeuren, die je overdag misschien niet voor mogelijk houdt. Er
kunnen ook heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij bent dat het ‘maar een
droom was’. Zo kunnen dromen iets laten zien van wat je fijn vindt en waar je bang
voor bent.

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

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Worden wat je
wil’. Dinsdag 5 oktober willen we de Kinderboekenweek
op een leuke manier openen.
’s Ochtends vanaf 8.15 uur zijn er op het plein cirkels
met voorwerpen die te maken hebben met allemaal
verschillende beroepen. Ouders kunnen met hun
kinderen langs lopen. Kunnen jullie raden welke
beroepen worden uitgebeeld?
Tijdens de Kinderboekenweek komen er verschillende personen op school om over
hun beroep te vertellen en worden er natuurlijk veel boeken die over dit thema gaan,
(voor)gelezen.
Op vrijdag 15 oktober willen we de Kinderboekenweek afsluiten met een
Boekenruilbeurs. De kinderen mogen allemaal een boek wat uit is of niet meer gelezen
wordt, meenemen naar school. Ze mogen dat boek dan gaan ruilen. Het is de
bedoeling dat ieder kind dat een boek mee heeft ook weer thuis komt met een boek.

Juf Petra 40 jaar juf
De feestdag wordt om 16.00
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voor ouders,
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Graag maken wij u er nog op attent dat het feest vanaf 16.00 uur bedoeld is voor
volwassenen en niet voor feliciteren!
onze schoolgaande leerlingen; zij hebben hun feest immers ’s
ochtends al gevierd.
We zien allemaal uit naar het prachtige jubileumfeest en hopen u allen te mogen
verwelkomen. Graag tot 6 september! U komt toch ook?

Juf Immy en juf Janine
Na de herfstvakantie zal juf Immy van der Veen op vrijdag geen les meer geven aan
groep 8. We hebben gezocht naar een leerkracht die haar kan vervangen en zijn blij
dat we juf Janine Koetsenruijter bereid hebben gevonden om een dag in groep 8 les te
geven. Ze zal op maandag gaan werken. Dit betekent dat juf Regina de tweede week
na de herfstvakantie van dinsdag t/m vrijdag les gaat geven. Hieronder stelt juf Janine
aan u voor:
Beste ouders/verzorgers,
Op 29 oktober mag ik weer terugkeren op de Ds. Hasperschool en daar kijk
ik enorm naar uit. Ik ben Janine Koetsenruijter-Selvius, 35 jaar en woon in
Espel. Ik heb 30 jaar in Akkrum gewoond. Nadat ik de pabo heb afgerond
ben ik op de Ds. Hasperschool gaan werken en na 3 jaar afwezigheid mag ik
weer terugkeren voor de maandag in groep 8.
Ik werk nu 13 jaar in het onderwijs. In deze 13 jaar heb ik in de onder-,
midden- en bovenbouw van het onderwijs gewerkt. Dit jaar werk ik nog
twee dagen in Ens.
Naast mijn baan als leerkracht ben ik moeder van onze dochters Marlin (4),
Loren (1) en zoon Loeck (4 maanden). Ik zal dan ook na de herfstvakantie
starten. Ik denk dat jullie mij voor die tijd nog wel op school gaan zien. Ik
wens jullie alvast een fijne herfstvakantie toe en tot snel!

Kinderpostzegels
U heeft het misschien al gemerkt: de leerlingen van
groep 7 en 8 zijn afgelopen woensdag gestart met de
verkoop van kinderpostzegels. Het doel van dit jaar is
‘Geef meer kracht’, om projecten te steunen die
kinderen meer veerkracht kunnen geven. Doet u mee?

Traktatiebeleid
De afgelopen anderhalf jaar hebben wij ons, wat betreft het traktatiebeleid, aan de
richtlijnen van de PO-raad gehouden. Tijdens de coronaperiode waren alleen
voorverpakte traktaties toegestaan. Door de huidige versoepelingen kunnen we deze
richtlijn weer loslaten. Op deze manier krijgt u meer ruimte om een leuke en
gezonde traktatie te bedenken.

Klankbordgroep
Binnenkort komt de klankbordgroep weer bijeen. De klankbordgroep heeft een
adviserende rol naar de directeur. Heeft u onderwerpen of thema’s die u graag
besproken wilt hebben, dan kunt u dit doorgeven
via p.peereboom@pcboleeuwarden.nl. Na de bijeenkomst kunt u de notulen op de
website teruglezen.

Leerlingenraad
Binnenkort wordt er op de Ds. Hasperschool weer
een leerlingenraad opgestart. Uit de groepen 6 t/m 8
worden twee vertegenwoordigers gekozen, die
namens de groep het woord zullen voeren in de
leerlingenraad.
Begin oktober zal de leerlingenraad in de groepen besproken worden. Binnen de
groep kunnen leerlingen zich verkiesbaar stellen en worden er vervolgens
verkiezingen gehouden. De leerlingenraad gaat vier keer per jaar met de directeur in
gesprek. Samen wordt er o.a. ideeën en wensen vanuit de groepen besproken. Er zal
gekeken worden wat binnen de school realiseerbaar is.

Wetsus
De jongens en meiden van groep 7 doen mee aan
de Wetsus-water-driedaagse: proefjes doen, een
excursie naar het RWZI en verder onderzoek naar
water. Heel leuk en interessant! Volgende week
donderdag volgt de afsluitende onderzoeksles op
school, waar erg naar wordt uitgekeken.

Technics4U
Technics4U: Dinsdag 28 september was Tom van Eijk in de groepen 7 en 8 te gast om
een interessante techniekles te verzorgen. Wat wordt er vandaag toch veel techniek
gebruikt in allerlei beroepen! Gekeken, geluisterd, gedaan en als afsluiter een quiz
gespeeld.

Aankleden school en ‘t Bynt
Verschillende keren per jaar wordt de school en 't Bynt door Activiteiten Commissie
aangekleed. Aanstaande vrijdag 8 oktober is het weer zover. De AC zou nog wel wat
hulp kunnen gebruiken.
Bent u een enthousiaste en creatieve ouder en lijkt het u leuk om mee te helpen, dan
kunt u zich aanmelden via: jbuma1980@hotmail.com.

Dierendag
Op 4 oktober is het dierendag. Per groep zal door de leerkracht(en) worden
aangegeven op welke manier hier aandacht aan wordt besteed.

Verkeersveiligheid rondom de scholen
Het komt geregeld voor dat er tijdens het halen en brengen van de
kinderen tegen de rijrichting ingereden wordt. Laten we er samen aan
denken dat we de pijlen volgen, zodat er geen gevaarlijke situaties voor de
kinderen ontstaan.

KSG dienst
De Kerk-School-Gezinsdienst wordt verplaatst van zondag 7 november naar
zondag 22 mei. Het wordt een buitendienst, zodat we op een veilige manier
bij elkaar kunnen komen.

Studiedag
De afgelopen studiedag hebben we ons als team verdiept in een nieuwe
methode voor Fries en voor Wereldoriëntatie. We gaan deze methodes
binnenkort uitproberen op school.

Agenda
•
•
•
•
•
•
•

Ma. 4 okt.: Verjaardag juf Petra
Di. 5 okt.: Opening Kinderboekenweek
Woe. 6 okt.: Biologiedag groep 8
Woe. 6 t/m zo. 17 okt.: Kinderboekenweek
Vr. 15 okt.: Afsluiting Kinderboekenweek op school
Za. 16 okt. t/m zo. 24 okt.: Herfstvakantie
Vr. 29 oktober: Haspernieuwsbrief 3

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
Voor groep 4 t/m 8

Ben je na het zien van badminton op de Olympische Spelen in Tokio en na het badmintonnen op de
camping verder geïnteresseerd geraakt in dit snelle spel? Wij bieden je de mogelijkheid om, onder
begeleiding van een jeugdtrainer, verder te werken aan je techniek waarna je dit kan oefenen in
partijtjes.
Deze sport is prima geschikt om je alleen voor aan te melden, want er is altijd wel iemand om tegen
te spelen, maar hoe leuk is het om met een vriend/vriendin of broer/zus samen naar de training te
gaan.
Badmintonclub De Swiepers, Akkrum

