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We zijn blij dat iedereen weer op school
is en dat de kinderen weer met elkaar
kunnen spelen op het plein. De
oudergesprekken hebben we voor de
vakantie grotendeels ‘live’ kunnen
voeren, fijn om ook ouders weer in
school te kunnen begroeten.

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 Olivier van Amstel en in
groep 3/4A Sourena Shamsi Jazehei. Hij ging hiervoor in
Drachten naar school.
We wensen jullie een leerzame en plezierige tijd toe bij ons
op de Ds. Hasperschool!

Extra ondersteuning in de groepen
Omdat groep 1/2 groeit, hebben we tot aan de zomervakantie structureel extra
handen in de groep. Juf Anita ondersteunt de leerkrachten 5 ochtenden in de week.
Dit heel fijn en geeft ruimte om bijvoorbeeld de groep met bepaalde activiteiten te
splitsen.
Juf Esmee heeft eerder ook bij ons gewerkt als onderwijsassistent en is weer terug. Zij
werkt op woensdag en donderdag bij ons op school en helpt bij de ondersteuning van
de leerlingen die extra hulp nodig hebben.

Aanmelden broertjes of zusjes
Heeft u thuis een zoon of dochter die
aankomend schooljaar 4 jaar wordt, wilt u
hem of haar dan inschrijven? Zo krijgen
we een goed beeld hoeveel kinderen er
volgend jaar in de kleutergroep komen.
Het inschrijfformulier kan door de directeur aan een oudere broer of zus mee worden
gegeven of u kunt deze op afspraak bij de directeur afhalen.

Meldingen coronabesmettingen
Het aantal besmettingen onder de leerlingen is gelukkig weer flink gedaald. We
hopen dat we dit vast kunnen houden. De kinderen mogen buiten op het plein weer
met alle groepen door elkaar spelen. Het wordt daardoor lastiger om te achterhalen
waar een eventuele besmetting vandaan komt. Vanaf nu maken we niet meer alle
coronabesmettingen via Social Schools bekend. Mochten er toch in korte tijd veel
kinderen binnen één groep besmet raken, dan brengen we u uiteraard op de
hoogte.

Oorlog in Oekraïne
Vorige week viel het leger van Rusland Oekraïne
binnen. Dit zal de kinderen niet ontgaan zijn. De
kinderen worden hier via het nieuws dagelijks
mee geconfronteerd. In de bovenbouw kijken de
kinderen het Jeugdjournaal. Als team vinden we
het belangrijk dat er ruimte is om hierover te
praten en dat kinderen met vragen bij de
leerkrachten terecht kunnen.
We willen volgende week aandacht geven aan deze situatie en geld inzamelen voor
Oekraïne. Over de invulling hiervan hoort u volgende week meer.

Verkiezingen
Van maandag 14 t/m woensdag 16 maart zijn er verkiezingen, waarbij er een
stemlokaal is in 't Bynt. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat de leerlingen
contacten met de stemmers hebben. Deze dagen houden we daarom 't Bynt
afgesloten voor de leerlingen. Alle kinderen komen deze verkiezingsdagen aan de
voorkant van school naar binnen.

Schoolfotograaf
Maandag 21 maart komt de schoolfotograaf bij ons op school.
Wellicht kunt u hier rekening mee houden bij de kledingkeuze
op deze dag.

Nieuwe leesboeken aangeschaft
De kinderen uit groep 6,7 en 8
doen mee aan het project 'Schoon
Belonen' van de gemeente
Heerenveen. Elke maand gaat er
een groep Nes in om zwerfafval op
te ruimen.
Hier krijgen ze een vergoeding voor. De leerlingenraad vond het een goed idee
om van dit geld nieuwe boeken aan te schaffen. De boeken zijn inmiddels
binnengekomen, dus er kan maar raak gelezen worden!

Sjong junior
Dizze wike binne der bern út groep 6,7
en 8 begûn mei it oefenjen fan in ferske
om mei te dwaan oan Sjong Junior.
Earder hjitte dit: Sjongfestival foar bern.
Wy moatte dizze kear in filmke ynstjoere
wêr ’t wy it ferske sa moai mooglik
hearre litte.
As de sjuery it iel goed fynt, kinne wy in plak foar de finale bemachtigje. Dan
meie wy in liet skriuwe ûnder begelieding fan Raynaud Ritsma. Hy is de sjonger
fan de Fryske band Vangrail. Wy hoopje op in optreden yn de Lawei yn Drachten.
Wy geane derfoar!

Goed doel Roemenië
Er gaat een groep jongeren uit Akkrum naar Roemenië,
samen met jongeren uit Wolvega en Aldeboarn, om te gaan
helpen bij kindertehuizen.
Hier willen wij als school, na volgende week, een periode
voor gaan sparen. Volgende week komen twee deelnemers
voorlichting geven in de klassen over wat ze precies gaan
doen.
We hopen dat u meedoet!
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Ma. 7 mrt.: Verjaardag juf Uilkje
Zo. 13 mrt.: Verjaardag juf Jannie
Ma. 21 mrt.: Schoolfotograaf
Vr. 25 mrt.: Haspernieuwsbrief 8

