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Algemeen

 
De kerstvakantie is alweer een poosje 

voorbij en we zijn we alweer druk aan de 

slag.  

De toetsweken zijn in deze periode en 

binnenkort zijn er oudergesprekken, 

waar u nog nader bericht over ontvangt. 

 
Kind op maandag 

Thema vanaf 20 februari: Alles voor je over 

Het is bijzonder als iemand veel voor je over heeft. Als iemand 

moeite voor je doet, dingen voor je opzijzet, soms zelfs ten koste van 

zichzelf. Iemand dat doet, houdt veel van jou. Gelukkig ervaren veel 

kinderen dat er mensen om hen heen zijn die veel voor hen over 

hebben. Ze kunnen rekenen op hun ouders, familie, vrienden, 

leerkrachten en anderen. Toch zijn er ook kinderen die daarin 

tekortkomen. Zij moeten soms pijnlijk ontdekken dat vertrouwen 

niet vanzelfsprekend is. 

In de periode voor Pasen lezen we verhalen over Jezus. Jezus had 

veel voor mensen over; niet alleen voor de 

mensen die hij kende, maar voor iedereen 

die hij tegenkwam op zijn weg. Op weg 

naar Pasen ontdekken we hoe ver Jezus 

daarin ging: hij had alles voor mensen 

over, tot zijn eigen leven aan toe. Nadat 

Jezus gestorven was, wekte God hem op 

uit de dood. Het is een verhaal over 

toewijding en vertrouwen, zelfs door het 

donkerste donker heen. 
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We lezen deze periode uit het evangelie van Johannes. Het zijn prachtige verhalen, 

waarin een blinde man gaat zien, waarin Lazarus wordt opgewekt uit de dood en 

Maria de voeten van Jezus zalft. Het zijn ook verhalen waarin de spanning toeneemt, 

door de weerstand tegen Jezus. We horen hoe Jezus gevangengenomen wordt en 

uiteindelijk gedood. Maar ook hoe het verhaal verdergaat op de derde dag: het graf is 

leeg, Jezus leeft! 

 

Speciale aandacht  
 

Nieuwe leerlingen 
 

In groep 1/2 verwelkomen wij (binnenkort) Maarten 

Nefkens en Kay de Vries. 

We wensen jullie een leerzame en plezierige tijd toe bij ons 

op de Ds. Hasperschool.  

(Kind)gesprekken, toetsen en portfolio 

In de komende weken hebben de leerkrachten met alle 

kinderen een kindgesprek. Hierin wordt besproken wat het 

kind al geleerd heeft en wat het graag nog zou willen leren. De 

uitkomsten van dit gesprek worden samen met andere 

onderwerpen opgenomen in het rapportfolio.  

U krijgt nog een uitnodiging om in te schrijven voor de oudergesprekken. Deze vinden 

plaats in de week voor de voorjaarsvakantie. Het is deze keer niet de bedoeling dat de 

leerlingen hierbij aanwezig zijn, maar aan het einde van het schooljaar krijgen de 

kinderen de gelegenheid om zelf de portfoliomap aan de ouders te laten zien en er 

wat meer over te vertellen.  

Voor groep 8 zijn er adviesgesprekken voor het VO. Hierbij zijn de leerlingen wel bij 

het gesprek aanwezig. 

We zijn op dit moment bezig met de CITO toetsen voor groep 3 t/m 8. De resultaten 

hiervan kunt u in de loop van de week voorafgaand aan de oudergesprekken vinden in 

het ouderportaal van Parnassys. Tijdens de oudergesprekken is er gelegenheid om 

hierover met de leerkracht in gesprek te gaan. 

 



 
 

 
 

 

  

Enquête 

Voor de kerstvakantie heeft u de vraag gekregen om een aantal vragen in te vullen 

over onze school. We nemen u graag mee in de uitslag: 

- De informatievoorziening via Social Schools wordt door 80% van de ouders erg 

gewaardeerd. 

- De maandelijkse Haspernieuwsbrief wordt door 73% van de ouders als 

prettige aanvulling gezien. 

- De Kerk-School-Gezinsdienst wordt door 50% van de ouders gewaardeerd, 

waarbij in de opmerkingen naar voren kwam dat een aantal ouders hier nog 

geen ervaring mee had en het dus lastig vond om hier iets van te vinden. 

- 45% van de ouders waardeert het boek dat met kerst cadeau wordt gedaan 

aan de kinderen. Een vergelijkbare groep ziet hier geen meerwaarde in. 

- Een informatieve ouderavond wordt verschillend door ouders gewaardeerd. 

De grootste groep (50%) geeft aan dat hun interesse sterk afhangt van het 

onderwerp. 

We gaan als team naar aanleiding van deze uitslagen met elkaar in gesprek of en 

welke veranderingen we kunnen doorvoeren. 

Trakteren 

Als kinderen jarig zijn, mogen ze natuurlijk op 

school trakteren! We hebben gemerkt dat er 

regelmatig getrakteerd wordt op ongezonde 

traktaties en dat de hoeveelheid snoep en kleine 

cadeautjes in één traktatie groeit. 

 

We willen u vragen om bij voorkeur een gezonde traktatie mee te geven en in ieder 

geval het bij een kleine traktatie te houden. Zo staan we samen voor een gezonde 

school! 

Nieuwe rekenmethode 

Als team zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe rekenmethode. De komende 

maanden worden er enkele rekenmethoden uitgeprobeerd, zodat we een goede 

keuze kunnen maken en volgend schooljaar met de nieuwe methode kunnen 

starten. 



 
 

 

       

  

Vervangingsproblemen 

Zoals u weet, is er (ook) in het onderwijs een tekort aan leerkrachten. Dit speelt ook 

binnen PCBO Leeuwarden e.o. en dus ook bij ons op school. Zeker het vinden van een 

vervangende leerkracht bij ziekte is erg lastig en zorgt ervoor dat binnen PCBO 

Leeuwarden regelmatig groepen een dag thuis moeten blijven, omdat er geen 

leerkracht te vinden is. We kunnen ons voorstellen dat deze problematiek voor u 

minder zichtbaar is, omdat wij dit schooljaar nog geen groep naar huis hoefden te 

sturen. 

We kunnen dit tot nu toe voorkomen door de inzet van onze leraarondersteuners, 

onderwijsassistent en flexibele collega’s, waar we erg blij mee zijn. Helaas betekent 

dit wel dat regelmatig de extra ondersteuning van leerlingen niet door kan gaan.  

Soms wordt er ook een werelddocent ingezet. Een werelddocent is een specialist op 

één bepaald gebied, die daarover de hele dag lessen geeft. Dit betekent voor de 

kinderen vaak een leuke dag, maar wel een dag waarin het normale lesprogramma 

vervalt. 

We willen de zorg over de vervangingsproblemen op deze manier graag met u delen 

en hopen op uw begrip, mocht er toch een moment komen dat vervanging niet te 

realiseren is. 

Klankbordgroep 

In de Klankbordgroep is de ouderenquête besproken 

en meegedacht over eventuele alternatieven. 

Daarnaast is besproken hoe de Klankbordgroep een 

rol kan spelen in het evalueren van het strategisch 

beleidsplan van PCBO Leeuwarden (gepland voor  

2023) en vooral ook wat vanuit ouders meegenomen 

kan worden in het nieuwe plan, dat voor de komende 

5 jaar wordt opgesteld.  

Themadag PCBO Leeuwarden 

Op maandag 6 maart vindt de jaarlijkse themadag/studiedag van PCBO Leeuwarden 

plaats met dit keer als thema ‘Talentontwikkeling met hoofd, hart en handen’. 

De leerlingen zijn deze dag vrij van school! 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda 

• Vr. 17 feb.: Schoon belonen groep 7 

• Ma. 20 feb. t/m vr. 24 feb.: Oudergesprekken groep 1 t/m 7 en 
adviesgesprekken VO groep 8 (de leerkracht geeft via Social Schools 
aan voor welke momenten u kunt inschrijven) 

• Vr. 24 feb.: Rapportfolio 1 mee naar huis 
Vr. 24 feb.: Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij! 

• Ma. 27 feb. t/m vr. 3 maart: Voorjaarsvakantie  

• Ma. 6 maart: Teamstudiedag PCBO, alle leerlingen zijn deze dag vrij 
van school! 

• Di. 7 maart: Verjaardag juf Uilkje  

• Vr. 10 maart: Haspernieuwsbrief 7  
 
 
 
Voor een overzicht van alle activiteiten van dit schooljaar verwijzen we 

naar de activiteitenkalender op de website. Hier vindt u de meest actuele 

informatie. 
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Ingezonden 
 

Onze school blijft voor nieuw en extra sport- en spelmateriaal sparen! 

 

Zondag 15 januari heeft onze school geld kunnen sparen voor sport- en spelmateriaal. 

Dit was natuurlijk nog maar een begin, want we kunnen nog doorsparen! 

De volgende editie van de wandel- en fietstochten van Stichting Spotlights staat alweer gepland. 

Kom je ook!? Doe je (weer) mee? 

En o ja, neem gerust je familie en/of vrienden mee voor extra gezelligheid en extra spaargeld! 

 

 

 

 

 

 
 


