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Het leek vorige week nog wel zomer,
maar het is nu toch echt herfst en zelfs
alweer herfstvakantie.
We wensen iedereen een fijne
vakantieweek!

Kind op maandag
Thema : Balans
Vanaf 29 oktober is er een nieuw thema: Balans
Na de zomervakantie zijn we begonnen met de
verhalen van Mozes en het volk Israël.
In deze periode horen we hoe ze aankomen in
het beloofde land. Maar in dat land lukt het niet
altijd om een gelukkig en goed leven te leiden.
Er komt een tijd waarin mensen maar doen
waar ze zelf zin in hebben, in plaats van te luisteren naar God. Het is
de tijd van de rechters. In die tijd wordt Simson geboren, de man
met de lange haren en onwaarschijnlijke kracht. Kan hij een begin
maken met de bevrijding van Israël?

Nieuwe leerlingen
In groep 1 verwelkomen wij Fenna van den
Berg, zij werd op 3 oktober 4 jaar, Wouter
Sijperda, hij werd 6 oktober 4 jaar.
We wensen jullie een leerzame en plezierige
tijd toe bij ons op de Ds. Hasperschool.

Speciale aandacht
Schoenmaatjes
Edukans Schoenmaatjes: wie geven jullie een onvergetelijk cadeau?
Dit najaar doet onze school mee met Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans,
waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in landen als Ghana en Sri Lanka.
Als Ds. Hasperschool proberen we in totaal 80 schoenendozen voor onze rekening te
nemen. Dat kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw zoon of
dochter een schoenendoos vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed?
U kunt ook één doos per gezin vullen.
Hoe het werkt en wat er wel en niet in de doos mag,
staat in de folder die de kinderen mee naar huis hebben
genomen. We vragen u de barcode in de
Schoenmaatjesfolder online te activeren en de
verzendkosten van de schoenendoos per Ideal te
betalen. Zet u even een vinkje op de barcodesticker als u
de barcode heeft geactiveerd?
Graag ontvangen wij de gevulde schoenendoos uiterlijk 23 november. Wilt u ervoor
zorgen dat de spullen in de doos heel en schoon zijn? Ook zijn wij op zoek naar
vrijwilligers die ons na 23 november willen helpen bij het controleren en verzendklaar
maken van de dozen en bij het regelen van het transport naar het inleverpunt in
Heerenveen “Caparis Foodpack”, Industrieweg 13. Hier moeten de dozen op 30
november tussen 16.00 en 17.30 uur worden ingeleverd.
Helpt u mee?
Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie!

Materialen Veilig leren lezen
Voor de liefhebber!
In groep 3 is een nieuwe leesmethode in gebruik genomen. Dit
betekent veel prachtige, nieuwe materialen, maar ook materialen
van de oude methode die over zijn, maar (thuis) nog heel goed te
gebruiken zijn bij het leren lezen.
In de week na de herfstvakantie liggen deze materialen op een
tafel onder de trap en zijn gratis mee te nemen!

Kanjertraining en anti-pestprotocol
Op school maken we gebruik van de Kanjertraining. We leren zo op en goede
manier om te gaan met elkaar. Helaas betekent dit niet dat er nooit meer
vervelende dingen gebeuren of dat er nooit gepest wordt. Dit kan op school
gebeuren, maar steeds vaker gebeurt dit via sociale media. We hebben daarom
ons protocol aangevuld met informatie over de manier waarop wij omgaan met
digitaal pesten. Deze kunt u vinden op onze website onder het kopje
Kanjertraining.

Muziekimpuls
We hebben als school subsidie aangevraagd voor ‘Meer muziek in de klas’. Wij
vinden het fijn dat deze subsidie is toegekend en dat we de komende drie jaren
extra ondersteuning en meer deskundigheid kunnen krijgen in het geven van
muzieklessen. We willen de kinderen graag samen meer muziek laten beleven in
de klas en we hopen dat dit het andere leren bevordert!

De pompeblêdspion!

Op freed 30 novimber sille de groepen 5 o/m 8 nei de musical ‘De pompeblêdspion’.
Dit is in hagelnije musical oer it Frysk en meartaligens yn it ramt fan Kulturele
Haadstêd 2018. It is in humoristyske foarstelling dy't jong en âld op it puntsje fan
harren stoel sitte litte sil. Mei prachtige lieten en in bysûnder ferhaal oer Master
Gysbert. Begjin novimber is de premjêre yn de Martinitsjerke yn Boalsert. Ek komt
der in famyljefoarstelling. Dêrnei giet it teater op reis en is de musical te sjen foar
alle skoalbern fan groep 5 o/m 8 út it basisûnderwiis. De besite oan de musikal is
fergees! Mear lêze oer de ynhâld fan dizze musikal is te lêzen op www.gysbert.frl
Us groepen moatte nei De Gordyk en it kin allinne trochgean as wy genôch ferfier ha.
Wy hoopje dat wy opnij in berop op jimme as âlders dwaan kinne om te riden.

Aangenaam kennis te maken!
Mogen we jullie voorstellen aan onze 2 ‘adoptiekinderen’ van Plan Nederland, Ally
Ramadhani uit Tanzania en Haslyn Vargas Feliz uit de Dominicaanse Republiek?
Haslyn is een nieuw gezicht voor onze school. Zij heeft het plekje ingenomen van
Elizabeth-Lisbica. De steun aan haar kon worden gestopt omdat het goed met haar
gaat. Fijn dat we dit samen hebben kunnen bereiken!
Iedere maandag kan er geld mee worden genomen voor deze kinderen, waarmee wij
ze als school kunnen sponsoren. Naast de basisbehoeften van de kinderen en hun
gezinnen (eten, drinken, onderdak, onderwijs), zorgt Plan Nederland er ook voor dat
het dorp mee kan profiteren van de sponsoring.
Ally Ramadhani is een jongen van 10 jaar oud, hij
woont met zijn ouders en broer in Tanzania. Om op
school te komen moet Ally ongeveer 45 minuten
lopen, zijn lievelingsvak is taal.

Haslyn Vargas Feliz is 10 jaar oud, zij woont samen met haar
ouders, broer en zus in de Dominicaanse Republiek en gaat daar
ook naar school. In het gebied waar Haslyn woont is Plan diverse
projecten gestart om de leefomstandigheden van de bevolking
te verbeteren.

Open dag
Op dinsdag 6 november vindt er op school een open
dag plaats voor ouders van jonge kinderen die nog
geen schoolkeuze hebben gemaakt.
Kent u nog jonge gezinnen? Wilt u ze dan op de hoogte
brengen en uitnodigen voor deze dag? Iedereen die
hier belangstelling voor heeft krijgt dan de kans om
even de sfeer op school te proeven. Er zijn altijd
teamleden aanwezig om hen te woord te staan.
Graag tot ziens op 6 november, vanaf 8.30 uur - 17.30 uur.

Kerk-School-Gezinsdienst

Agenda


















Ma. 22 t/m vr. 26 okt.: Herfstvakantie
Di. 30 okt.: M.R.
Wo. 31 okt.: Verjaardag juf Reinate
Wo. 31 okt.: Luizencontrole
Zo. 4 nov.: Kerk-School-Gezinsdienst, m.m.v. gr. 1 t/m 4
Zo. 4 nov.: Start actie Schoenmaatjes
Di. 6 nov.: Open Dag van PCBO Leeuwarden en omstreken
Di. 6 nov.: ANS – Dans in speellokalen
Week 46: Contactweek
Di. 13 nov.: ANS – Dans in speellokalen
Vr. 23 nov.: Uiterlijk inleveren schoenendozen voor actie
Schoenmaatjes
Di. 20 nov.: ANS – Dans in speellokalen
Wo. 21 nov.: Studiedag – alle kinderen vrij
Vr. 23 nov.: Schoolverpleegkundige voor gr. 7
Di. 27 nov.: ANS – Dans in speellokalen
Vr. 30 nov.: Gr. 5-8 Musical Master Gysbert op é Gordyk
Vr. 30 nov.: Haspernieuwsbrief nr. 3

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
Mega Sportdag 2018
Workshops, ouder-kind challenges, playgrounds & meer...
Dit jaar organiseren we de sportdag op 23-10-2018 van 10:00 - 16:00 uur op diverse
locaties in Heerenveen.
Al meer dan 25 sportaanbieders uit de gemeente hebben zich aangemeld om gezamenlijk
een super uitdagende sportmiddag te bezorgen. Beleef workshops, speel en beleef
gezondheid op de playgrounds, of doe samen met je kind mee aan de 'ouder-kind'
challenges.
Dit jaar voor zowel ouders als kinderen (vanaf 7 jaar)!
Een gratis ticket bestellen? Dat kan hier:
https://scorenvoorgezondheidheerenveen.nl/mega-sportdag-2018

Sportsnuffellessen
2x per jaar een periode van 2 weken snuffelen aan de Heerenveense sportwereld. Dát zijn
de sportsnuffellessen!
Heel veel Heerenveense sportaanbieders, bieden in de periode 5 t/m 19 nov 2018 unieke
sportsnuffellessen aan waar uw kind gratis aan kan deelnemen.
Het overzicht van alle lessen kunt u eenvoudig bereiken via onderstaande link, en het
aanmelden is net zo gemakkelijk!
Meer informatie en aanmelden?
Ga naar: https://scorenvoorgezondheidheerenveen.nl/sportsnuffellessen

