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Na een drukke, maar gezellige
decemberperiode, is het eerder dan
gedacht tijd voor het vieren van het
Kerstfeest op school en de
kerstvakantie. We wensen iedereen:

Kind op maandag
Thema vanaf 10 januari: Vijfduizend volgers
In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie
van Marcus. Het is het oudste van de vier evangeliën. Marcus vertelt
over Johannes de Doper, die mensen doopt in de woestijn en vertelt
dat er na hem iemand komt die groter zal zijn dan hij. In de
hoofdstukken daarna horen we hoe Jezus langs het meer van Galilea
trekt en vandaar verder gaat door het land. Steeds meer mensen
horen over hem en sluiten zich bij hem aan. Allemaal krijgen ze van
dichtbij te zien wat het betekent dat God naar mensen omziet.
Het thema van deze periode is ‘vijfduizend
volgers’. In onze tijd zijn veel mensen te
volgen op sociale media. Sommigen hebben
duizenden of zelfs miljoenen volgers. In
Jezus’ tijd bestonden deze sociale media
nog niet. Toch waren er in korte tijd heel
veel mensen die zich bij hem aansloten. Zij
ontdekten wat het betekent als je Jezus
volgt. Het gaat Jezus niet om het aantal
‘likes’, hij is niet op zoek naar volgers om te
laten zien hoe geweldig hij is.

Jezus wil dat mensen hem volgen zodat ze meegaan op de weg naar het geluk. Dat liet
hij bijvoorbeeld zien op de dag dat hij vijfduizend mensen te eten gaf met vijf broden
en twee vissen. Jezus volgen betekent dat je ontdekt hoe God voor mensen zorgt.
Deze vijfduizend volgers waren eigenlijk nog maar het begin!

Speciale aandacht
Nieuwe leerlingen
In groep 1/2 verwelkomen wij Dieke Hoekstra, Tara
Oosterhaven, Thymen Smid, Byke de Jong en Thijs Nefkens.
We wensen jullie een leerzame en plezierige tijd toe bij ons
op de Ds. Hasperschool.

Bus voor Boaz
De afgelopen periode hebben we gespaard voor de
actie ‘Bus voor Boaz’ om onze oud-leerling Boaz en
zijn ouders te helpen bij het inzamelen van geld voor
de aanschaf van een rolstoelbus. Veel kinderen
hebben geld meegenomen en er zijn bijvoorbeeld
lege flessen gespaard. De actie heeft €384,23
opgebracht.
Alle kinderen en ouders die hierin hebben bijgedragen, heel hartelijk bedankt!

Vrijwilligers
In de afgelopen maanden zijn de leden van de
Activiteiten Commissie en andere vrijwilligers in en om
de school actief geweest. Mede dankzij deze
fantastische mensen kunnen wij terugkijken op o.a.
een geslaagde Sinterklaas- en Kerstviering in deze
bijzondere tijd.
Namens het team en de kinderen, nogmaals bedankt
voor alle hulp en de sfeervolle aankleding van onze
school!

Kaarten voor Leppehiem
Door de leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn er de
afgelopen week kerstkaarten gemaakt voor de
bewoners van Leppehiem.
Deze kaarten zijn donderdag naar Leppehiem
gebracht en zijn daar enthousiast ontvangen!

Kerstviering
Door de vervroegde kerstvakantie hebben we vandaag in de groepen het kerstfeest
gevierd. We begonnen met een kerstontbijt en hebben daarna de viering in de klas
gevolgd. Het kerstverhaal werd aan de hand van de film ‘De verhalenstad
Bethlehem’ verteld en er werd door iedereen enthousiast meegezongen met de
kerstliedjes. De school was prachtig versierd in kerstsferen. Aan het einde van de dag
hebben de kinderen een boek cadeau gekregen. We hebben door dit alles de laatste
schooldag voor de kerstvakantie op een fijne manier af kunnen sluiten.
We hopen dat de
kinderen die thuis in
quarantaine zijn het
kerstfeest via de
toegezonden link
hebben kunnen
meebeleven.
Alle acteurs, filmers
en iedereen die heeft
meegeholpen,
bedankt!

Vervroegde kerstvakantie
Op dit moment worden we geconfronteerd met een vervroegde kerstvakantie. We
hebben, ondanks het late moment waarop deze beslissing door de overheid is
genomen, gelukkig de noodopvang kunnen regelen voor de ouders en kinderen die
hiervoor in aanmerking komen.
Op dit moment is de planning dat het basisonderwijs na de kerstvakantie weer met
fysiek onderwijs op school kan starten, met alle nu geldende maatregelen.
Wij hopen van harte dat dit inderdaad het geval zal zijn. Mochten er in de komende
weken veranderingen komen in deze planning, dan laten we u via Social Schools
weten wat dit voor onze school, de kinderen en voor u als ouders betekent.
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Ma. 20 dec. t/m vr. 7 jan.: Kerstvakantie
Ma. 20 dec t/m vr. 24 dec.: Noodopvang
Wo. 12 jan.: Luizencontrole, denkt u a.u.b. om de gel en vlechten?
Ma. 17 jan. t/m vr. 28 jan.: Cito toetsen voor groep 3 t/m 8
Vr. 28 jan.: Haspernieuwsbrief 6

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

