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Na een fijne en warme zomervakantie zijn
we alweer een paar weken aan de slag. Fijn
om iedereen weer te zien. We hopen op
een heel fijn schooljaar met elkaar!

Kind op maandag
Voor de levensbeschouwelijke vorming gebruiken we de methode
‘Kind op maandag’. Naast Bijbelverhalen biedt Kind op Maandag ook
andere vertellingen, die gebruikt worden als opstap naar het
Bijbelverhaal. Voor de onderbouw is er op de maandag bijvoorbeeld
altijd een verhaal over Mies en Max. In de verhaaltjes over Mies en
Max komen vragen en gevoelens voor die ook in de Bijbel een rol
spelen. Ook voor de midden- en bovenbouw zijn er regelmatig
opstapverhalen, die een brug vormen tussen de wereld van de
kinderen en de wereld van de Bijbelverhalen.
Thema : Je bent een held!

Agenda
Ingezonden

We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van
de Israëlieten in Egypte: een slavenvolk, dat hard moet werken voor
de farao. Zo kan het niet langer, vindt God. De slaven mogen vrij zijn,
ze mogen op weg naar een veelbelovende toekomst. En Mozes
speelt daarbij een belangrijke rol. Hij moet naar de farao gaan en het
volk leiden in de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms weet
Mozes zelf ook niet goed meer hoe het verder moet. Maar dan weet
God het wel.

Speciale aandacht
Informatie- & Ontmoetingsavond
Op 1 oktober is er een informatie- & ontmoetingsavond voor
alle ouders en kinderen. We organiseren het deze keer op een
andere manier, waarbij ook de kinderen een rol krijgen.
In de klassen kunt u informatie krijgen via een folder en uw
kind kan vertellen over zijn/haar groep. In ‘t Bynt kunt u een
hapje en een drankje krijgen. U heeft de uitnodiging inmiddels
ontvangen en we hopen op een grote opkomst.

‘Ik eet het beter’
De week van de pauzehap
Afgelopen week ( 24 september tot en met 28 september) deden we als school mee
aan “de week van de pauzehap”.
De leerlingen ervaarden deze week hoe lekker en leuk het
is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes.
Wat is een gezonde pauzehap?
Een tussendoortje kies je bij voorkeur uit de Schijf van Vijf.
In die producten zitten goede voedingsstoffen en veel
vezels. Het zijn ook producten waarin niet te veel (verzadigde) vetten, zout en
toegevoegde suikers zitten. Fruit en groentes zijn bijvoorbeeld verantwoorde
tussendoortjes. Een gezond tussendoortje neem je als je een beetje trek hebt. Als je
iets anders neemt dan fruit of groente dan let je erop dat de portie niet te groot is.
Een gezonde pauzehap is immers geen volledige maaltijd.
Een gezonde pauze is ook bewegen en ontspannen. Voldoende bewegen is niet alleen
goed voor de conditie maar bevordert ook de leerprestaties door bijvoorbeeld een
beter concentratievermogen. Intensief bewegen betekent inspanning maar
tegelijkertijd zorgt het ook voor ontspanning. Door samen te sporten of een spel te
spelen hebben kinderen vaak ook nog veel plezier met elkaar.

De week van de opvoeding 2018
Het thema van de week van de opvoeding is ‘Opvoeding is samenspel.’ Het opvoeden
van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Daarom staat de hele
week in het teken van opvoeden en ouderschap. De Week van de Opvoeding draait
om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals Voor
meer informatie verwijzen wij u naar de OPVOEDkrant. Deze vindt u via deze link.

Kinderpostzegels
U heeft het vast al gemerkt, de Kinderpostzegelactie is weer
gestart. Van woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 gaan
ruim 160.000 kinderen dit jaar langs de deuren. Ook de leerlingen
uit de groepen 7 en 8 doen mee. Hun missie: 400.000 kinderen
helpen aan een goed thuis.

Kinderboekenweek
Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema vriendschap:
Kom erbij!
Als school gaan we tijdens de Kinderboekenweek ook lessen in de groepen verzorgen
met als thema vriendschap. We proberen op deze manier de kinderen warm te maken
voor lezen en boeken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen lezen, omdat hun wereld
erdoor wordt vergroot. Hierbij sluit het thema van dit jaar aan bij onze Kanjerlessen.
Een tip: Op zondag is er een Kinderboekendag Terherne
Waar :
In het hele dorp Terherne
Wanneer:
14 oktober 13-17 uur
Voor wie:
van 4 – 100 en voor iedereen die plezier beleeft aan taal en kinderen
Toegang:
Gratis en voor niets
Kijk op www.kinderboekendag.nl

Wereldverbeteraars
Groep 5 : Esmee Groen, Rianne Kraaij ,Marte Groothedde en Amerins de Jong hebben
een spontane actie gehouden voor het goede doel van de school. Ze hebben cup cakes
gebakken en verkocht, hiermee hebben ze het mooie bedrag van €10,- opgehaald!
Sommige mensen gaven spontaan een bijdrage. We kunnen niet in één keer de plastic
soep uit de wereld helpen, maar dit soort acties door kinderen zelf bedacht, is een
prachtig voorbeeld hoe iets groots klein begint. We zijn erg trots op deze meisjes en
hun mooie initiatief.

Oproep voor enthousiaste stylingcoördinator voor ‘t Bynt
Vanuit de AC de volgende oproep:
Ben jij die ouder die het leuk vindt om dingen te regelen en te zorgen dat ’t Bynt
versierd wordt aan de hand van diverse thema’s? Daarbij ben je verbindende factor
die de samenwerking opzoekt met hulpouders, leerkrachten, kinderen en de
coördinator van obs Akkrum. Interesse? Klik dan voor meer informatie op deze link .

Website en ouderportaal
Veel informatie over onze school kunt u vinden op onze website
www.hasperschool.nl. Via de knop menu kunt u verschillende pagina’s openen. Ook
kunt u hier inloggen op het ouderportaal. U kunt onderaan de pagina inloggen op het
Hasperplein. Voor beide heeft u de inloggegevens eerder al gekregen.
Wilt u controleren of alle gegevens van uw kind nog kloppen en eventuele
wijzigingen doorgeven?

Ziekte en verlof
Ziekte
Als uw kind door ziekte niet op school kan komen, wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk doorgeven? Het kan telefonisch of even
persoonlijk aan de leerkracht, wel graag voor de
lessen beginnen. Het kan ook per mail als u het voor
8.00 uur kunt melden.
Contact per mail: U kunt ons per mail ook bereiken voor organisatorische zaken,
over inhoudelijke onderwerpen communiceren wij graag mondeling.
De adressen zijn: groep1@hasperschool.nl, groep2@hasperschool.nl enz.
Overig verlof
Wij vragen u het bezoek aan tandartsen en artsen zoveel mogelijk buiten
de schooluren te plannen, zodat uw kind niets hoeft te missen. Als dat niet lukt en
u wilt graag een uurtje vrij voor uw kind, dan kunt u dat per mail met de
leerkracht overleggen. Als het om een halve ochtend of langer gaat, is het nodig
tijdig verlof aan te vragen bij de directeur. Dit kan met het formulier wat u
kunt downloaden van onze website.
Het kan voorkomen dat uw kind onder schooltijd naar een hulpverlenende
instantie moet, zoals bijvoorbeeld voor dyslexiebehandelingen, gedurende een
langere tijd. Hiervoor kan voor een wat langere periode verlof aangevraagd
worden bij de directeur, net als voor alle andere vormen van bijzonder verlof.

Aanwezigheid directie
Gea van Wieren werkt in principe van maandag t/m donderdag
en is op die dagen vaak rond 8.20 uur wel aanspreekbaar.
Op andere tijden graag even op afspraak. Bij haar afwezigheid
zijn Reinate Dijkstra en Peter Bax de waarnemers voor
dringende zaken.

Agenda












Ma. 1 okt.: 18.30-19.30 Ouderinformatie- & ontmoetingsavond
Di. 2 okt.: 14.00 – 15.15 ANS – Volleybal
Wo. 3 okt.: Start kinderboekenweek
Do. 4 okt.: Juf Petra jarig
Vr. 5 okt.: Dag van de leraar
Ma. 8 okt.: Studiedag – alle kinderen zijn die dag vrij
Di. 9 okt. t/m vr. 12 okt.: Kindgesprekken
Vr. 19 okt.: Haspernieuwsbrief 2
Ma. 22 t/m vr. 26 okt.: Herfstvakantie
Zo. 4 nov.: Kerk-School-Gezinsdienst, m.m.v. gr. 1 t/m 4
Wo. 21 nov.: Studiedag – alle kinderen zijn die dag vrij

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

Een nieuw schooljaar, een nieuwe ronde kunstateliers. De eerste ronde begint dit jaar in week
39, vanaf 24 september a.s.
Met plezier laten wij u weten dat een nieuwe ronde boordevol inspirerende en leuke
kunstateliers weer online staan!
Onze website is vernieuwd, dit is de link om alle kunstateliers te vinden:
https://ateliersmajeur.nl/cursussen/
Als u in de blauwe balk voor kunstateliers kiest, ziet u een overzicht. In elke titel van een ka
(kunstatelier) ziet u de locatie van het atelier.
Hier vindt u ons hele gratis aanbod en meer informatie over het kunstatelier op uw
school/directe omgeving.

