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Het is alweer (bijna) december. Een
maand met veel gezelligheid en lichtjes.
Sinterklaas is er al bijna en daarna is
Kerst er al snel.
We maken er een gezellige tijd van!

Kind op maandag
Thema vanaf 3 december: Tel je mee?
In het kerstverhaal wordt verteld dat de keizer een volkstelling wilde
houden. Daarom moesten Jozef en Maria op
weg naar Betlehem. Door zo’n volkstelling
wist de keizer precies hoeveel burgers er in
zijn land woonden en hoeveel belasting hij
kon vragen. Maar toch werd niet iedereen
geteld: Slaven telden niet mee, en vrouwen
alleen als echtgenote van hun man. Dat roept
de vraag op: Wie telt mee en wie niet?

Agenda
Net als Jozef en Maria zijn er ook nu nog
mensen onderweg. Aan de grenzen van
Europa laten vluchtelingen hun naam op
een lijst zetten. Ze weten vaak niet op
welke lijst ze terecht komen – de lijst van
mensen die mogen blijven, of van mensen
die terug moeten. Ook voor deze mensen
is de vraag: Wie telt mee en wie niet?

Speciale aandacht
Nieuwe leerlingen
In groep 1 verwelkomen wij Hylke Monkelbaan, hij werd op
8 november 4 jaar en Homme Tulner, hij werd 24
november 4 jaar.
We wensen jullie een leerzame en plezierige tijd toe bij ons
op de Ds. Hasperschool.

Schoenmaatjes
Dit najaar deed 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.
Er zijn een groot aantal prachtig versierde schoenendozen ingeleverd en deze zijn
onderweg naar hun eindbestemming.
Ouders en kinderen, bedankt voor uw en jullie hulp!

Kerk-School-Gezinsdienst
Op zondag 4 november hebben we een prachtige KerkSchool-Gezinsdienst gevierd met het thema “Dank je wel!’
De kinderen en leerkrachten van de onderbouw hebben
hieraan meegewerkt.

Nieuwe gezichten op school
Helaas gaat het niet goed met het herstel van juf Rixt-Marieke en is ze
op dit moment niet op school. We hopen natuurlijk dat ze snel weer
beter is. Gelukkig hebben we juf Irene en juf Rianne bereid gevonden
om haar taken eerst over te nemen.
In groep 5 geeft meester Martijn les op woensdag. Op andere dagen is
hij wisselend aanwezig, omdat hij kan worden opgeroepen om in te
vallen op andere scholen van PCBO Leeuwarden e.o.

Sinterklaas
Volgende week is het zover: Sint Nicolaas en zijn Pieten brengen op woensdag 5
december een bezoek aan de scholen en kinderopvang in MFA Akkrum. De
leerlingen van de beide basisscholen zullen Sinterklaas op deze woensdagochtend
rond 8.30 uur op het plein begroeten. Vanaf 8.15 uur is iedereen welkom en zullen
de leerlingen door leerlingen van groep 8 naar de juiste plek op het plein worden
begeleid. De ouders vragen we achter de leerlingen plaats te nemen, zodat alle
leerlingen de aankomst goed kunnen zien.
Om de aankomst van Sinterklaas goed te laten
verlopen, is het heel belangrijk dat het eerste
gedeelte van het parkeerterrein vrij blijft. Wij
willen iedereen dan ook oproepen hier geen
auto’s te parkeren. Er zullen vanaf 8.00 uur
parkeerregelaars aanwezig zijn om dit in
goede banen te leiden en wij rekenen op een
ieders medewerking daarbij. Omdat er op 5
december altijd veel verkeersdrukte is, roepen
we iedereen op zoveel mogelijk lopend of op
de fiets te komen.
Als Sinterklaas welkom geheten is, gaat hij eerst op bezoek bij de kinderopvang.
Daarna zal hij in het speellokaal in de loop van de dag alle groepen 1 tot en met 4
van de beide basisscholen ontmoeten. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 zullen
in de groepen de surprises uitpakken. Om 14.00 uur is de dag ten einde en gaan de
leerlingen naar huis. De leerlingen moeten voor deze dag gewoon hun fruit en eten
en drinken voor tussen de middag meenemen.

Naar het voortgezet onderwijs
Deze maanden zijn de kinderen van groep 8 druk bezig
om zich te oriënteren op scholen voor het voortgezet
onderwijs.
Ze doen dit door (met hun ouders) open dagen en doedagen te bezoeken.

Kerstvieringen
Onze jaarlijkse kerstviering vindt dit jaar plaats op donderdag 20 december. Wij vieren
het kerstfeest in de” Terptsjerke”. Omdat we niet allemaal tegelijk in de kerk passen,
hebben we twee vieringen waarbij we alle leerlingen en hun ouders van harte
uitnodigen en verwachten. Vanwege het plaatsgebrek kunnen we per gezin maximaal
twee volwassenen een plaats bieden.
De verdeling is dit jaar als volgt:
Kinderen met de achternaam beginnend met A t/m I worden bij de dienst van 16.30
tot 17.30 uur verwacht. Kinderen met de achternaam
beginnend met J t/m Z worden bij dienst van 18.30 tot
19.30 uur verwacht. Hier houden we rekening mee bij
het instuderen van bepaalde liedjes en/of toneelstukjes.
Alle kinderen zijn vrijdagmiddag vanaf 12 uur vrij van
school. Geeft u dit zelf, indien nodig, door aan de BSO?
Collecte
Nynke van der Veen, een oud-leerling van onze school, heeft stage gelopen in het
ziekenhuis Nkhoma in Malawi. Malawi is één van de armste landen ter wereld. 75 %
van de mensen verdient minder dan 1 dollar per dag en leeft onder de armoede grens.
Jaarlijks worden er 19.000 patiënten opgenomen en 53.000 patiënten buiten het
ziekenhuis geholpen. Van alle materialen die nodig zijn, is er veel te weinig. Infusen,
verdoving, bedden en alle denkbare middelen zijn hard nodig. Voor vijf euro kan er al
weer een operatie worden uitgevoerd of kunnen er materialen worden gekocht. Wij
bevelen daarom de collecte voor het Nkoma ziekenhuis van harte bij u aan!

Gitaarlessen in Aldeboarn
In Aldeboarn worden vanaf december gitaarlessen georganiseerd. Een mogelijkheid is
er ook voor geïnteresseerde kinderen (evt. volwassenen) uit Akkrum!
Er wordt gestart met een proefles waarna een definitieve keuze kan worden gemaakt.
De lessen zijn op dinsdagmiddag (mogelijke start op 11 december), op CSB de Finne in
Aldeboarn en worden gegeven door Martin de Vries.
Na deze proeflessen gelden de volgende tarieven:
Individuele les 30 minuten €16,50 per leerling
Groepsles 30 minuten €12,50 per leerling (minimaal 2 leerlingen).
Heeft uw zoon/dochter (v.a. 7 jaar) belangstelling voor gitaarlessen of misschien
uzelf wel?
Meer informatie vindt u ook op www.gitaarschoolfriesland.nl
Aanmelden: innerlogicmarty@gmail.com

Nieuws uit groep 7 en 8
Groep 7 volgt de jaarlijkse lessenreeks van
Wetsus: een les proefjes met water, een
excursie naar het Woudagemaal en een
derde afsluitende les. Allemaal erg leuk,
leerzaam en interessant! Foto's op het
fotoplein van groep 7 (inloggen verplicht).
De leerlingen uit de groepen 7 & 8 zijn bezig met een serie
schoolschaatslessen. Ze schaatsen 4x op een maandag een uur. Foto's op
het fotoplein van groep 7 (inloggen verplicht).

Agenda





Wo. 5 dec.: Sinterklaas
Week 50: Contactweek 2
Wo. 12 dec.: MR vergadering
Do. 20 dec.: Kerstvieringen in de Terptsjerke (zie stukje over
Kerstvieringen)
 Vr. 21 dec.: Haspernieuwsbrief nr. 4
 Vr. mi. 21 dec.: Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij
 Za. 22 dec. t/m zo. 6 jan.: Kerstvakantie
Voor een overzicht van alle activiteiten van dit schooljaar verwijzen we
naar de activiteitenkalender op de website. Hier vindt u de meest actuele
informatie.

