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Het is bijna meivakantie met daarin ook
een belangrijke dag voor alle moeders;
moederdag! In het diepste geheim zijn
hier voorbereidingen voor getroffen, maar
u begrijpt dat we hier verder niets over
kunnen zeggen… Fijne vakantie iedereen!

Kind op maandag
Thema vanaf 17 april: Naar wie luister jij?
Is er een God die het hoort als mensen bidden? En krijgen ze dan wat
ze vragen? We beginnen deze periode met het verhaal van Hanna uit
het Bijbelboek 1 Samuël 1. Als zij hardop bidt in de tempel, denkt de
priester dat ze dronken is. Maar ze stort haar hart uit voor de Heer
en wordt verhoord. Hanna krijgt een zoon, Samuël, die als klein kind
de stem van God hoort. Later wordt hij een profeet: hij vertelt
mensen wat God hen te zeggen heeft. Ook zalft hij een koning voor
Israël.
Een thema dat in deze verhalen steeds
terugkomt, is luisteren. Je kunt horen dat
iets gezegd wordt, maar luister je er dan
ook echt naar? Voor kinderen is dat een
herkenbaar thema. Elke dag komen er veel
geluiden op hen af: van hun leerkrachten,
ouders, vrienden en vriendinnen, maar ook
van influencers en beroemdheden. Nemen
de kinderen alles aan wat er gezegd
wordt?

Hoe kiezen ze waar ze wel en niet naar moeten luisteren? En is er bij al die geluiden
ook nog ruimte voor het geluid van de verwondering en de hoop? Hopelijk kunnen
de verhalen hen ook daarover aan het denken zetten.
Rondom Hemelvaart en Pinksteren worden de verhalen verteld die bij deze feesten
horen. In het pinksterverhaal speelt luisteren en verstaan ook weer een belangrijke
rol: de leerlingen van Jezus worden door iedereen verstaan. Dat is een wonder!

Speciale aandacht
Nieuwe leerling
In groep 1/2 verwelkomen wij Naomi Meeter.
We wensen je een leerzame en plezierige tijd toe bij ons op
de Ds. Hasperschool.

Week van de slager
Op maandagmiddag 4 april is slager Daan Spijkerman bij ons, groep 6, in de klas
geweest. Hij heeft veel verteld over het vak van slager zijn en ook over een dagje
geen vlees eten of vegetarische burgers. Hij vertelde dat als je een goed stukje vlees
wilt eten, je bij de slager moet zijn. Tot onze verrassing kregen alle leerlingen uit
groep zes een goed gevulde tas mee naar huis met hamburgers, grillworst en
boterhamworst en een aanbod om eens een dagje mee te lopen bij de slager of dat
je je mag aanmelden als vakantiehulp. Deze gastles heeft zelfs het (jeugd)journaal
gehaald!

Paasviering
Op 13 april hebben we een
prachtige paasviering gehad
waarbij we dit gelukkig weer
echt samen konden vieren.
Vanuit alle groepen werd er een
bijdrage geleverd binnen het
thema van Pasen: ‘Open je
ogen’.

Schoolvoetbal
Slapeloze nachten,
voetbalschoenen in
het vet, geheime
tactiekbesprekingen,
ingelaste trainingen
en zorgen voor
voldoende catering:
op woensdag 20 april
mochten de groepen
5 t/m 8 eindelijk weer
een keer écht aan de
schoolvoetbaltoernoo
ien meedoen.
Begeleid door een
uitzinnig publiek
hebben onze teams
gestreden voor wat ze
waard waren.
Soms met veel succes, soms liepen de tegenstanders in de weg, maar als er prijzen
waren voor sportiefste en gezelligste teams, dan waren we in alle categorieën
kampioen geworden!
Op naar volgend jaar!

Zwangerschapsverlof
Juf Nynke Vlietstra gaat direct na de meivakantie met zwangerschapsverlof. We
wensen haar natuurlijk een fijn verlof toe! In groep 3/4a heeft meester Marco haar
taken al overgenomen, in groep 1/2 start juf Folkje na de meivakantie op
donderdag en vrijdag.

Kerk-School-Gezinsdienst
De KSG dienst zal worden gehouden op zondag 22 mei. Hierover volgt later meer
informatie.

IEP eindtoets
Groep 8 heeft deze week op woensdag en donderdag
de IEP eindtoets gemaakt.
Ze hebben hard gewerkt en zijn natuurlijk benieuwd
naar het eindresultaat!!

Koningsspelen
We kijken terug op
een geslaagde
Koningsspelen,
geopend door
shorttrackers Daan
Breeuwsma en Rianne
de Vries en een
superdansgroep.
Daarna hebben de
kinderen afwisselend
gegeten en zijn ze
sportief bezig
geweest.
We willen iedereen
bedanken die
geholpen heeft om dit
mogelijk te maken!

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•

Ma. 25 april t/m vr. 6 mei: Meivakantie, inclusief Koningsdag, 4
en 5 mei
Do. 12 mei: SurvivalRun gr. 7 & 8
Vr. 13 mei: juf Immy jarig
Zo. 22 mei: KSG dienst onderbouw
Wo. 25 mei: Studiedag, leerlingen vrij
Do. 26 mei en vr. 27 mei: Hemelvaartsdag (vrij) en ook vrijdag vrij
Vanaf ma. 30 mei: CITO toetsen (2 weken)
Vr. 3 juni: Haspernieuwsbrief 10

Ingezonden
24,25 en 26 augustus is het weer zover, De Spikerspulwike!
Ook dit jaar wordt het weer een waar spektakel! Mis het niet.
De aanmeldperiode is van 1 tot 10 juni.
Houdt onze facebook en instagram goed in de gaten.
Wij hebben er zin in!
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