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Algemeen

 
Na een drukke, maar gezellige 

decemberperiode, is het nu tijd om de 

feestdagen te vieren en tot rust te 

komen in de kerstvakantie. We wensen 

iedereen: 

 
Kind op maandag 

Thema vanaf 9 januari: Ken je mij? 

In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie 

van Johannes. Dat evangelie begint met een bijzondere tekst, over 

het woord van God dat er in het begin al was. Johannes vertelt: toen 

Jezus op aarde kwam, is Gods woord een mens geworden. Door wat 

Jezus deed en vertelde, zagen mensen God zelf aan het werk. In de 

verhalen van deze weken horen we over Johannes de Doper, die 

aankondigt dat de Messias komt. We horen hoe Jezus leerlingen met 

zich mee roept en water in wijn verandert. En hoe hij mensen 

ontmoet die dat hun leven lang niet meer zullen vergeten, zoals de 

zieke man bij het bad van Betzata of de vrouw die door Jezus niet 

veroordeeld wordt.  

Ook horen we hoe Jezus vijf broden en twee 

vissen deelt met vijfduizend mensen. 

Het thema van deze periode is ‘Ken je mij?’. 

In een van de verhalen horen we over 

Natanaël, die Jezus voor het eerst ontmoet. 

Jezus blijkt hem al te kennen zonder dat 

Natanaël dat wist.  
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Het is een bijzonder verhaal, waarin een belangrijk thema uit de Bijbel zichtbaar 

wordt: dat mensen gekend worden, misschien ook zonder dat ze het zelf doorhebben. 

Het zegt iets over hoe God naar mensen kijkt. Andersom raakt het thema ook aan hoe 

mensen tegen Jezus aankijken. Kennen zij hem echt? En hoe dan? 

 

Speciale aandacht  
 

Afscheid 

We hebben afscheid genomen van Jasper Bruinsma uit groep 6. Hij gaat nu naar zijn  

nieuwe school, de Sudwester in Sneek. We wensen hem daar een fijne tijd. 

Update meester Prakash 

Beste ouders en verzorgers,  

Graag wil ik u kort informeren over de stand van zaken betreffende mijn re-

integratietraject.  

De afgelopen weken heb ik geprobeerd mijn uren weer op te bouwen. Ik had gehoopt 

dat ik na de kerstvakantie mijn werkzaamheden weer volledig kon oppakken. Helaas is 

dit nog niet het geval. Ik heb ondervonden dat ik meer tijd nodig heb. Gelukkig krijg ik 

deze ruimte van bovenschools bestuurder Hans Greidanus. Ook voel ik volledige steun 

vanuit het team en van Reinate die mijn taken voor een groot gedeelte overneemt.  

Het is geweldig hoe iedereen zijn steentje bijdraagt. Hier kan ik alleen maar enorm 

dankbaar voor zijn. Na de kerstvakantie ga ik verder met de opbouw van mijn uren en 

ik hoop van harte dat dit voorspoedig zal verlopen.  Voorlopig blijft Reinate het 

aanspreekpunt en gaan we op dezelfde voet verder tot nader bericht. Ik hoop u 

voldoende te hebben geïnformeerd en wens u alvast fijne feestdagen en een gezond 

en voorspoedig 2023 toe!  

Met vriendelijke groet,  

 

Prakash Peereboom          

 

                                            



 
 

 
  

 

  

Kerstviering  

We hebben afgelopen donderdag het kerstfeest met alle leerlingen en ouders samen 

gevierd in de school. We kijken terug op een geslaagde viering met medewerking van 

o.a. meneer Droomvol, het kerstkoor, de kerstcommissie en iedereen die zijn/haar 

steentje heeft bijgedragen. 

Het kerstverhaal werd verteld, samen met het verhaal van meneer Droomvol en er 

werd door iedereen enthousiast meegezongen met de kerstliedjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De school was prachtig versierd in kerstsferen. Er was een collecte voor de Fryske 

Riders voor Oekraïne en deze heeft het mooie bedrag van €193,61 opgeleverd! Een 

geweldig resultaat! 

Aan het einde van de vrijdagochtend hebben de kinderen een boek cadeau 

gekregen. We hebben zo de laatste schooldag voor de kerstvakantie op een fijne 

manier af kunnen sluiten.  

Iedereen die heeft meegeholpen, 

bedankt! 

 

                                

  



 
 

 

   

  

Sparen voor nieuw en extra sport- en spelmateriaal 

Bewegen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk voor kinderen. En variatie in het 

aanbod van bewegen maakt het nog leuker. 

Maar om een gevarieerd aanbod aan sport- en spel te kunnen bieden zijn veel spullen 

en spellen nodig. Dat kost natuurlijk geld en om dat geld bij elkaar te krijgen vragen 

we je een bijdrage te leveren. 

Maar dat natuurlijk niet zomaar! 

Hoe dan wel? 

Door mee te doen aan één of meer wandel- of fietstochten van Stichting Spotlights 

i.s.m. AsUgo! Want op elke inschrijving van onze ‘achterban’ via deze pagina 

ontvangen wij tot maar liefst 50% van het inschrijfgeld. 

Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is bij inschrijving de naam van onze school in 

te vullen. En dat geldt niet alleen voor jouw deelname, maar ook voor die van je 

familie, vrienden, kennissen en/of buren… 

Kom je ook!? Doe je mee? 

 

                                

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

Vrijwilligers 

In de afgelopen maanden zijn de leden van de 

Activiteiten Commissie en andere vrijwilligers in en om 

de school actief geweest.  

Mede dankzij deze fantastische mensen kunnen wij 

terugkijken op o.a. een geslaagde Sinterklaas- en 

Kerstviering.  

 

Namens het team en de kinderen, nogmaals bedankt 

voor alle hulp en de sfeervolle aankleding van onze 

school!               

          

Reminder vragenlijst ouders   
 

Op 14 december heeft u via Social Schools een vragenlijst ontvangen met de vraag of 

u deze in wilt vullen. Een aantal ouders heeft dit al gedaan, maar het kan zijn dat u er 

nog niet aan toe bent gekomen. Daarom deze reminder.  

Als school willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de leerlingen, ouders en andere 

betrokkenen bij de school. We willen graag weten hoe u als ouder tegenover een 

aantal zaken staat. Daarom hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Wilt u deze 

invullen? Dat kan door op de volgende link te klikken: 

https://forms.gle/xDVxE2WR2UuT4qzC6 

Dit kan t/m de kerstvakantie. 

Alvast bedankt! 
  

Gelukkig Nieuwjaar 

Op maandag 9 januari kunnen kinderen en ouders 

van alle groepen vanaf 8.20 uur naar binnen. Zo is 

iedereen in de gelegenheid om elkaar het beste 

voor 2023 toe te wensen. Na 8.30 uur is er nog een 

kopje koffie of thee voor de ouders op het 

leerplein van de onderbouw. 
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Agenda 

• Ma. 26 dec. t/m vr. 6 jan.: Kerstvakantie  

• Ma. 9 jan.: Gelukkig Nieuwjaar 

• Wo. 11 jan.: Luizencontrole, denkt u a.u.b. om de gel en vlechten? 

• Vr. 13 jan.: Schoon belonen groep 8 

• Ma. 16 jan. t/m vr. 27 jan.: Cito toetsen voor groep 3 t/m 8 

• Di. 17 jan.: MR vergadering 

• Vr. 3 feb.: Haspernieuwsbrief 6 
 
 
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 

DEEL JOUW IDEE VOOR EEN MOOI AKKRUM-NES 
 
Heb jij een idee om Akkrum-Nes nog mooier te maken? Wil je jouw idee delen maar weet je niet waar? 
Kom op zaterdag 21 januari tussen 10 en 14 uur naar de 1Miljoen Mini Missie Caravan en deel jouw 
idee, wens of droom om ons dorp nog mooier, socialer of duurzamer te maken. 
 
 

Ik, alleen, kan niet de hele wereld veranderen. Samen, met mensen uit 
Akkrum-Nes kan ik wel mijn ‘hele-kleine-stukje-aarde’ mooier maken. 

Wanneer we allemaal onze eigen plek op de planeet mooier, socialer en 
duurzamer maken en we herhalen dit op heel veel plekken, wordt de hele 

wereld mooi. 
 
 
 
 
Samen kiezen we met welke ideeën 
Akkrum-Nes aan de slag gaat en dan 
noemen we het een mini-missie. 
 
De gekozen mini-missies brengen 
nieuwe energie in ons dorp en die 
wordt tot uiting gebracht door een 
kunstenaar. En jij kunt stemmen 
welke kunstenaar dit gaat doen. 
 
Meer weten, jouw idee delen of 
stemmen op een kunstenaar? Kom 
de naar de 1Miljoen Mini Missies 
Caravan op 21 januari 2023 van  
10 tot 14 uur bij de Poiesz. 
 
 
 
 
 
 
1MMM is een initiatief van Stichting Vier. In Akkrum-Nes zijn Jenny Hoekstra, Esther Tjeerdema en 
Gretha Oost de lokale aanjagers. Ze werken samen met Stichting Akwaseum. 
 

www.1mmm.org/nieuws 

 

 

 

 

 


