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Algemeen
Na een (verlengde) kerstvakantie zijn we
al weer druk aan de slag. Gelukkig is het
qua besmettingen vrij rustig, we hopen
natuurlijk dat dit zo blijft.
De toetsweken zijn in deze periode en
binnenkort zijn er oudergesprekken,
waar u nog nader bericht over ontvangt.

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

(Kind)gesprekken, toetsen en portfolio
In de komende weken hebben de leerkrachten met alle
kinderen een kindgesprek. Hierin wordt besproken wat het
kind al geleerd heeft en wat het graag nog zou willen leren. De
uitkomsten van dit gesprek worden samen met andere
onderwerpen opgenomen in het rapportfolio.
U krijgt nog een uitnodiging om in te schrijven voor de oudergesprekken. Deze vinden
plaats in de week voor de voorjaarsvakantie. Het is deze keer niet de bedoeling dat de
leerlingen hierbij aanwezig zijn, maar aan het einde van het schooljaar krijgen de
kinderen de gelegenheid om zelf de portfoliomap aan de ouders te laten zien en er
wat meer over te vertellen. Voor groep 8 zijn er adviesgesprekken voor het VO
gesprekken. Hierbij zijn de leerlingen wel bij het gesprek aanwezig.
We zijn op dit moment bezig met de CITO toetsen voor groep 3 t/m 8. De resultaten
hiervan kunt u in de loop van de week voorafgaand aan de oudergesprekken vinden in
het ouderportaal van Parnassys. Tijdens de oudergesprekken is er gelegenheid om
hierover met de leerkracht in gesprek te gaan.

Klankbordgroep
Op woensdag 9 februari 2022 komt de klankbordgroep weer bijeen. Heeft u nog
onderwerpen waar de klankbordgroep zich over kan buigen, dan kunt u dit doorgeven
via: p.peereboom@pcboleeuwarden.nl

Afscheid juf Fenke
In groep 3/4A nemen we volgende week afscheid van juf Fenke Veninga. Zij heeft
dan haar LIO stage met succes afgerond. We willen haar enorm bedanken voor haar
inzet tijdens deze stage en in het bijzonder voor de laatste periode waarin ze door de
afwezigheid van juf Petra veel extra taken heeft overgenomen in deze groep.

Geld gedoneerd ‘Bus voor Boaz’
De actie van de Ds. Hasperschool was een groot succes, we hebben het bedrag
inmiddels mogen ontvangen. Iedereen van school, kinderen en ouders ontzettend
bedankt, wat een fantastische opbrengst! Wij zijn ontzettend dankbaar voor jullie
steun ❤🙏🏻
Fam. Hooghiemster

Berichten naar de leerkracht(en) sturen via Social Schools
Het komt regelmatig voor dat er berichten via het kopje ‘gesprekken‘ worden
verstuurd. Dit is een chatfunctie en een mogelijkheid om contact met de leerkracht
te zoeken. Deze berichten komen helaas niet altijd gelijk bij de leerkracht binnen.
U kunt het beste een bericht via het blauwe symbool (zie foto)
versturen. U kiest voor een persoonlijk bericht. Vervolgens kunt u
de betreffende leerkracht(en) aanvinken en uw bericht schrijven
en versturen.

Privacy voorkeuren wijzigen in Social Schools
Via Social Schools kunt u uw privacy voorkeuren aangeven. U kunt bijvoorbeeld
aangeven of uw kind wel of niet op de foto mag. We hebben hier een paar
onderdelen aan toegevoegd. Wij willen u vragen om deze te bekijken, in te vullen
en/of eventueel te wijzigen.
U kunt te allen tijde wijzigen aanbrengen, mocht u dit willen. Hoe kunt u dit doen?
Via de app gaat u naar: administratie (onderaan het scherm) →
Toestemmingen→ naam van het kind → u kunt nu uw voorkeur aangeven → klik op
bewaar.

Groei in groep 1/2
Op dit moment groeien we aardig in groep 1/2. Er komen regelmatig nieuwe
leerlingen bij, wat resulteert in een grotere groep. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee.
We hebben deze positieve ontwikkeling met het bestuur van PCBO Leeuwarden
besproken en zij wilden graag meedenken om hier een passende oplossing voor te
vinden.

We krijgen de ruimte om vijf ochtenden een onderwijsassistent aan te nemen. Dit
geeft meer lucht in de groep. We gaan op zoek naar een geschikte onderwijsassistent
en zullen bekijken hoe we dit in de praktijk vorm gaan geven. Uiteraard houden we de
ouders van groep 1/2 op de hoogte.

Kort verslag leerlingenraad
De leerlingenraad is weer bij elkaar gekomen. Samen hebben we gepraat over hoe het
nu op school gaat. De kinderen zijn tevreden. De WC’s ruiken weer frisser en zijn
schoon. Ze geven aan geen moeite te hebben met de pauzes waarbij ze alleen met
kinderen uit hun eigen groep kunnen spelen. Sommige kinderen zouden tijdens de
pauze graag weer op het veld willen spelen, maar begrijpen ook dat het nu niet kan
omdat het te nat is. Het lijkt de kinderen leuk om eens in het technieklokaal iets te
maken. Ze geven aan dat ze de WO-methode Blink, die ze nu uitproberen, leuk en
uitdagend vinden. Op dit moment kunnen de kinderen niet groepsdoorbrekend lezen.
Dit vinden ze wel jammer en ze hopen dat dit snel weer kan. De kinderen zoeken een
voorleesboek uit die ze tijdens de Nationale Voorleesdagen kunnen voorlezen aan de
kinderen in de onderbouw. Ook zullen de kinderen nadenken over een nieuw
spaardoel.

Nationale voorleesdagen
Van 26 januari t/m 4 februari zijn de Nationale voorleesdagen. Hier
besteden we op school o.a. aandacht aan door kinderen uit de
bovenbouw in lagere groepen te laten voorlezen en ook meester
Prakash zal voorlezen bij de groepen.

Agenda
• Woe. 26 jan t/m vr. 4 feb.: Nationale voorleesdagen
• Ma. 14 feb. t/m vr. 18 feb.: Oudergesprekken groep 1 t/m 7 en
adviesgesprekken VO groep 8 (de leerkracht geeft via Social Schools
aan voor welke momenten u kunt inschrijven)
• Vr. 18 feb.: Rapportfolio 1 mee naar huis
Vr. 18 feb.: Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij!
• Ma 21 feb. t/m vr. 25 feb.: Voorjaarsvakantie
• Ma. 28 feb.: Teamstudiedag PCBO, alle leerlingen zijn deze dag vrij
van school!
• Vr. 4 maart: Haspernieuwsbrief 7
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

