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Na de herfstvakantie, waarin
iedereen hopelijk goed is uitgerust,
zijn we weer begonnen.
Het is tijd voor een nieuwe
Haspernieuwsbrief met veel
informatie. Veel leesplezier!

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.

Goed doel
De komende periode willen we samen
sparen voor een bijzonder goed doel.
Boaz, een oud-leerling van de Ds.
Hasperschool, is een stoere jongen van 13
jaar. Boaz heeft SMA type 3 (Spinal
Muscular Atrophy). Door deze aandoening
is Boaz afhankelijk van een rolstoel. Tot
voor kort kon Boaz met steun een paar
stappen zetten en kon hij in de gewone
personenauto. Totdat hij op 26 augustus
zijn bovenbeen brak in een ongelukkige val
op zijn school.
Nu kan het gezin niet meer samen reizen en zijn ze afhankelijk van taxivervoer om
naar de verschillende ziekenhuizen en behandelcentra te gaan. Een rolstoelbus is
nodig om als gezin ergens naartoe te kunnen, helaas is dit te duur voor de familie en
zij hebben dan ook een crowdfundings actie opgezet “BUS VOOR BOAZ”.
Dit doel steunen we van harte en we hopen dat er veel geld opgehaald kan worden.
Dit kan door uw kind op (elke) maandag geld mee te geven, dat per groep wordt
ingezameld. Doet u mee?

Bereikbaarheid ouders
We merken dat ouders en noodnummers niet altijd up to date en/of bereikbaar zijn.
We willen u vragen om de gegevens via Parnassys en Social Schools te checken
eventueel aan te passen. Wilt u er daarnaast voor zorgen dat er in ieder geval één
ouder bereikbaar is? Alvast bedankt voor uw medewerking!

Nationaal Schoolontbijt
Op dinsdag 2 november doen we als school mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Dit ontbijt wordt landelijk georganiseerd om kinderen de waarde van een gezond
ontbijt mee te geven. Eet smakelijk alvast!

Wetsus III
Wetsus III: Tijdens de derde en laatste Wetsus-les hebben de leerlingen van groep 7
door middel van allerlei proefjes juf Lisette geholpen om 4 soorten water te
'labelen'. De lessen waren allemaal erg leuk en interessant en we hebben veel
geleerd!

Excursie De Eese
De groepen 6 en 7 zijn
deze week op het
landgoed De Eese op
excursie geweest met
Groene BOA Gerrit. We
hebben veel geleerd over
het jagen en wildbeheer
en hebben o.a. een
dassenburcht, een
vossenhol, wildwissels,
een grafheuvel van 3000
jaar geleden (!) en heeeel
veel tamme kastanjes
gezien.

Studiedag 16 november
Op dinsdag 16 november is er een studiedag voor het team. Dit betekent dat alle
leerlingen deze dag vrij zijn van school.

Dringende zaken onder schooltijd
Het komt regelmatig voor dat ouders onder schooltijd
berichten via Social Schools sturen. Omdat leerkrachten dan
lesgeven, worden deze berichten niet altijd op tijd gelezen.
Zijn er dringende zaken die u wilt doorgeven, dan kunt u het
beste de school even bellen. Wij zorgen ervoor dat de
leerkracht op de hoogte wordt gebracht.

Sinterklaas
De Sinterklaascommissie is druk bezig met de
voorbereidingen van het Sinterklaasfeest. Dit feest zal door
de coronamaatregelen wel wat anders verlopen dan andere
jaren, maar de Sint komt! U hoort later nog meer over de
algemene invulling van het Sinterklaasfeest op school en de
leerkrachten zullen u informeren over de invulling binnen de
groep van uw kind.

Leerlingenraad
Afgelopen week kwam de leerlingenraad voor de eerste keer bij elkaar. De
leerlingenraad bestaat uit zes leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Uit elke groep zijn
twee leerlingen gekozen die de school vertegenwoordigen. Samen met meester
Prakash hebben ze besproken wat goed gaat, wat beter of anders kan en er werden
ideeën besproken.
De leerlingen geven aan dat ze blij zijn met Social Schools. Ook vinden ze het prima
dat de garderobe nog steeds niet wordt gebruikt. Het is veel rustiger voor de
kinderen. Ze zouden wel graag de vrijheid krijgen, als het regent of sneeuwt, om hun
natte jas daar op te hangen. De kinderen vinden de gymlessen van Meester Sytze erg
leuk en hopen dat dit blijft. De leerlingen zouden graag meer Chromebooks willen,
zodat ze de Chromebooks te allen tijde kunnen pakken, zonder te hoeven wachten op
een andere groep. Ze vinden het prettig dat ze 's morgens zelf naar binnen kunnen
lopen en binnen opgevangen worden. Er is een wens voor nieuwe leesboeken.
Sommige boeken zijn kapot of oud. Ze zouden graag meer groen op het plein willen
zien. Als het kan, zouden ze weer wat vaker op het veld willen spelen. We hebben het
ook over o.a. nieuwe koptelefoons, een fietsenhok en wc-verfrissers gehad.
Samen hebben we gekeken wat op korte termijn realiseerbaar is en wat meer tijd
nodig heeft. De leerlingenraad heeft de opdracht gekregen om na te denken over een
leuke activiteit voor de kinderen op school.

Nieuwe beslisboom Corona
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de nieuwe beslisboom voor Corona. We
hopen dat we door deze goed te volgen, besmettingen zoveel mogelijk buiten de
deur te houden.

Week van de Mediawijsheid
Van 4 t/m 12 november wordt in groep 7 en
8 aandacht besteed aan de Week van de
Mediawijsheid. Het thema van dit jaar is
Samen Sociaal Online.
Tijdens de Week van de Mediawijsheid
kunnen de leerlingen zelf uitvinden wat
antwoorden zijn op vragen als: Hoe ervaar jij
sociale media? Voel jij je er verbonden en
veilig? En hoe denk jij dat we het online
samen sociaal kunnen houden?

Poetslessen
Groep 3 en 4 krijgen komende maandag poetsles van
medewerkers van de GGD. Goed tandenpoetsen is en
blijft de basis voor een goede mondgezondheid, samen
met gezond eten. De kinderen kunnen maandag vast
ook thuis vertellen hoe goed ze kunnen poetsen!

Agenda
•
•
•
•
•

Zo. 31 okt.: Juf Reinate en meester Prakash jarig
Di. 2 nov.: Nationaal Schoolontbijt
Do. 4 t/m 12 nov.: Week van de Mediawijsheid groep 7 en 8
Di. 16 nov.: Studiedag – alle kinderen vrij
Vr. 26 nov.: Haspernieuwsbrief 4

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

