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Het is alweer bijna december. Een
maand met veel gezelligheid en lichtjes.
Sinterklaas is er al bijna en daarna is het
al snel tijd voor Kerst. We hopen dat we
deze tijd ook op school samen kunnen
beleven, ondanks alles.

Kind op maandag
Thema vanaf 29 november: Welkom in Bethlehem

Agenda
Een stad is een verzameling straten, parken en pleinen. Er staan
huizen, gebouwen en schuurtjes. Zo’n stad kun je aanwijzen op een
landkaart.
Maar een stad is ook een plek vol verhalen, over mensen van vroeger
en nu.
In deze adventstijd gaan we met de kinderen op reis naar
verhalenstad Betlehem. We horen het bijzondere verhaal van Ruth,
een vrouw uit Moab. Zij komt met lege handen naar Betlehem, maar
ontdekt daar hoe God voor mensen zorgt. Ze trouwt met Boaz en
samen krijgen ze een kind, dat later de opa van koning David wordt.
Eeuwen later gaan Jozef en Maria op
reis naar Betlehem. Daar wordt
Jezus geboren: een koningskind, de
Messias, de Zoon van God. Na zijn
geboorte gaan de wijzen uit het
Oosten op zoek naar het kind.
mensen zal zorgen!

De Schriftgeleerden vertellen dat ze in Betlehem moeten zijn. Zo hebben de oude
profeten het al voorspeld: uit Betlehem komt iemand die voor de mensen zal zorgen!
We hopen dat de verhalen ook deze periode weer tot leven komen in de klas.

Nieuwe leerlingen
In groep 1/2 verwelkomen wij Mayra van der Steeg en
Laura Bosgra.
We wensen jullie een leerzame en plezierige tijd toe bij
ons op de Ds. Hasperschool.

Sinterklaas
In verband met de maatregelen die eerder bekend werden, is het bezoek van Sint en
Pieten aangepast. Er zal helaas geen ontvangst op het plein voor onze scholen zijn en
geen gezamenlijk afscheid. Het aantal besmettingen binnen de scholen is relatief laag
en te overzien, om dit zo te houden zullen we niet alle groepen bij elkaar voegen of
mixen.
Wel zal de Sint met een Piet de kinderen van
groep 1 tot en met 4 ontmoeten. Met Sint
hebben we een intensief overleg en binnen de
pietengroep wordt overlegd welke vorm we
aanhouden: Sint en Piet in het Bynt of online.
In dit proces wordt de persconferentie van
vrijdagavond (vanavond) ook meegewogen.

Naar het voortgezet onderwijs
Deze maanden zijn de leerlingen van groep 8 druk bezig
om zich te oriënteren op scholen voor het voortgezet
onderwijs.
Ze doen dit door (met hun ouders) open dagen en doedagen te bezoeken. Sommige zijn uitgesteld door het
oplopende aantal besmettingen of het verloopt soms
iets anders door de coronaregels, maar we hopen dat
iedereen een goed beeld krijgt.

Studiedag
Op dinsdag 16 november hadden we als team een studiedag. We hebben
het op deze dag o.a. gehad over het signaleren en omgaan met
(hoog)begaafdheid, over wereldoriëntatie, het werken met Teams en
samen gesproken over alle plannen die we hebben gemaakt om ons
onderwijs steeds verder te verbeteren.

Kerstviering
Op dit moment wordt er gekeken naar de
manier waarop we de kerstviering op een
veilige en leuke manier vorm kunnen
geven. Wij nemen hierin ook eventuele
regels mee die vanavond wellicht worden
aangegeven in de persconferentie. U
ontvangt hier later meer informatie over.

Agenda
•
•
•
•
•
•

Do. 2 dec.: juf Nynke jarig
Vr. 3 dec.: Sinterklaasviering
Do. 23 dec.: Kerstviering op school
Vr. 24 dec.: Haspernieuwsbrief 5
Vr. 24 dec.: Kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Za. 25 dec. t/m zo. 9 jan.: Kerstvakantie

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

