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Algemeen

 
De voorjaarsvakantie is voorbij en we 

zijn blij dat iedereen weer op school is. 

Ondanks af en toe een wit laagje, hangt 

het voorjaar in de lucht. We hopen hier 

samen met de kinderen van te kunnen 

genieten. 

 
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 leerling 
 

In groep 1/2 verwelkomen wij Daniël van IJs. 

We wensen je een leerzame en plezierige tijd toe bij ons op de  

Ds. Hasperschool. 

 
Pannenkoekendag 17 maart 

Vrijdag 17 maart is het Nationale Pannenkoekendag en 

daar doen we natuurlijk graag aan mee. Via Social Schools 

heeft u de vraag gekregen of u pannenkoeken wilt en kunt 

bakken. Doet u mee? We gaan uit van ongeveer 2 

pannenkoeken per kind. Mocht dit niet voldoende zijn om 

de eetlust van uw kind te stillen, geef dan gerust nog een 

boterham mee. 

Aanmelden broertjes en zusjes 

Heeft u thuis een zoon of dochter die 

aankomend schooljaar 4 jaar wordt, wilt u 

hem of haar dan inschrijven? Zo krijgen 

we een goed beeld hoeveel kinderen er 

volgend jaar in de kleutergroep komen. 

Het inschrijfformulier kan door de directeur aan een oudere broer of zus mee worden 

gegeven of u kunt deze op afspraak bij de directeur afhalen. 

 
Studiedag 6 april 
 

Op donderdag 6 april is er voor het team een studiedag gepland. De kinderen zijn dan 
vrij van school. 



 
 

 
 

 

  

Oproep leden Activiteiten Commissie (AC) 

De Activiteiten Commissie zoekt nieuwe leden! We zijn een groepje enthousiaste 

ouders die met een lid van het team allerlei dingen organiseert en het team 

ondersteunt. 

Te denken valt aan organisatie Sinterklaas en Kerst, Koningsspelen en de laatste 

schooldag. We vergaderen 4 keer per jaar. 

Wilt u graag meer betrokken zijn bij de school en leuke activiteiten organiseren, geef 

u dan op bij r.dijkstra@pcboleeuwarden.nl 

Workshops 

Maandag 13, 20 en 27 maart is er een tweede ronde workshops waar de leerlingen 

zich voor in hebben kunnen schrijven.  

Deze keer is het thema ‘Natuur, techniek en wetenschap’. De kinderen gaan o.a. aan 

de slag met het Noorderlicht, de natuur, stroom of met een kinderlab.  

Grote Rekendag 

29 maart is de Grote Rekendag, dit jaar is het 

thema de Afvalparade. De Grote Rekendag is 

een dag voor groep 1 t/m 8 die helemaal in 

het teken staat van rekenen. Het is een dag 

van onderzoekend leren en speelse 

opdrachten. Een dag die laat zien dat 

rekenen meer is dan alleen sommen maken 

en een dag die laat zien hoe leuk rekenen 

kan zijn.  

 

Deze dag wordt elk jaar georganiseerd in de maand maart. De leerlingen gaan aan de 

slag met uitdagende reken-wiskunde-opdrachten, deze keer rond het ontstaan van 

afval en het hergebruiken en verminderen van afval. Allerlei reken-wiskundige 

vaardigheden komen aan bod.  

 

We openen de Grote Rekendag s ‘ochtends met elkaar om 8.30 uur op het 

schoolplein. Van harte welkom! 
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Paasviering 
Op woensdag 5 april hebben we op school een Paasviering met de leerlingen. U 

ontvangt later meer informatie over de invulling hiervan. 

Verkiezingen 

Woensdag 15 maart zijn er verkiezingen, waarbij er een 

stemlokaal is in 't Bynt. Deze dag houden we daarom 't Bynt 

afgesloten voor de leerlingen. Alle kinderen komen deze 

verkiezingsdag aan de voorkant van school naar binnen.  

Ouderbijdrage en schoolreisje 

Binnenkort ontvangt u een bericht waarin wordt gevraagd de vrijwillige ouderbijdrage 

in combinatie met de kosten voor het schoolreisje te betalen. Er zal hierin worden 

aangegeven om welke bedragen het gaat. Dit kan per groep verschillen, omdat de 

kosten van het schoolreisje verschillend zijn. We gaan starten met een nieuw systeem. 

U ontvangt een betaalverzoek via Social Schools wat u met Ideal kunt betalen. In de 

begeleidende mail vindt u meer uitleg.  

Kunstwandelroute ‘Slach troch Akkrum’ 

Wij doen mee met de ‘Gerecyclede bloementuin’  

Dit is geen normale bloementuin. sterker nog, het is een hele bijzondere 
bloementuin! Deze bloementuin is gemaakt van kleine stukjes plastic tas, geplakt op 
een houten plank, in de vorm van een bloemenmozaïek. (36,5x 69)  

Eerst zijn er plastic tassen verzameld, het uiteindelijke 
aantal was vrij laag, maar dat is eigenlijk heel 
goed! Toen hebben we de plastic tassen in stukjes van 
ongeveer 1 bij 1 centimeter geknipt en op de plank 
geplakt.  Het was best een priegelwerkje, zeker toen 
de lijm los ging laten, het maken duurde dan ook 
aardig lang.  

Dit is het eindresultaat van het werk dat we hebben 
verricht.  

We noemen het: De gerecyclede bloementuin!  

Groep 8  Ds. Hasperschool   

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Schaatsen in Thialf 

De leerlingen van groep 6 t/m 8 gaan dinsdag 14 maart schaatsen in Thialf. 

Ze worden met de bus opgehaald en weer naar school gebracht. 

Schoolschaken 

 

In het najaar is er een aantal keren schaakles gegeven op school en er is nu 

een clubje die sinds begin januari op vrijdagmiddag (na schooltijd) in 't Bynt 

schaakles krijgt. Wanneer er nog meer kinderen zijn die met schaken bezig 

zijn, dan zijn ze van harte welkom op de vrijdagmiddag tussen 15 uur en 16 

uur in 't Bynt. Het is wel fijn wanneer ze dan van tevoren een mailtje sturen 

naar elisevanbeek@hotmail.com zodat er voldoende schaakleraren zijn. 

Op 17 maart is er nog een schaakles onder schooltijd voor de liefhebbers 

en daarna zal worden gekeken of we deel kunnen nemen aan de 

voorrondes van het Fries Kampioenschap schoolschaken. 

Schooltennis 

Vandaag hebben groep 2/3, 4 en 5 tennisles gehad en  over een aantal 

weken zullen ook groep 6,7 en 8 tennisles krijgen. Voor deze groepen 

konden de buitenlessen door het weer niet doorgaan. 

Agenda 

• Ma. 13 mrt.: Verjaardag juf Jannie 

• Di. 14 mrt.: Schaatsen Thialf groep 6 t/m 8 

• Vr. 17 mrt: Pannenkoekendag en schoolschaken 

• Vr. 24 mrt.: Schoon belonen groep 6 

• Di. 28 mrt.: MR vergadering 

• Wo. 29 mrt.: Grote Rekendag 

• Vr. 31 maart: Haspernieuwsbrief 8 en schooltennis groep 6, 7 en 8 
 
 

Voor een overzicht van alle activiteiten van dit schooljaar verwijzen we 

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

informatie. 

 Ds. Hasperschool       -       De Stringen 3       -       8491 HA Akkrum       -       hasperschool@pcboleeuwarden.nl        -      www.hasperschool.nl 

 

mailto:elisevanbeek@hotmail.com
mailto:hasperschool@pcboleeuwarden.nl


 
 

 
  

Ingezonden 
 

 

Palmzondag 

 2 april 2023  

 

Het is bijna alweer zover, over een paar weken nodigt de 

Palmpasencommissie elk kind van het OBS en CBS uit voor de 

Palmpasenoptocht op 2 april. Maar het feest begint al eerder! 

 

Programma 

 

• Op donderdag 30 maart van 14.15 uur tot 15.15 bij  

Bakker Boonstra;  

- Broodhaantje bakken voor alle kinderen 

• Vrijdagmiddag 31 maart van 14.15 uur tot 15.30 uur in de Lantearne; 

- Versierde Palmpasenstok maken o.l.v. de Palmpasencommissie en 

kindernevendienst. Kinderen die thuis nog een stok of kruis hebben, mogen 

die meenemen. Heb je die niet, dan is er een stok of kruis voor jou in de 

Lantearne. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

• Zondagochtend 2 april om half 10; 

- De kindernevendienst nodigt elk kind (met ouder) uit om haar of zijn 

Palmstok/-kruis tijdens de kerkdienst te laten zien.  

• Zondagmorgen 2 april om 11.15; 

- Start Palmpasenoptocht bij hotel Goerres. Na afloop krijgt elk kind bij het 

laten zien van haar of zijn Palmpasenstok een heerlijk zakje met 

verrassingen!  

• Maandag 3 t/m  donderdag 6 april 

- In de week na de Palmpasenoptocht kunnen de kinderen hun stok/kruis op 

school inleveren. Deze worden donderdag 6 april door de 

Palmpasencommissie opgehaald, zodat wij deze volgend jaar weer kunnen 

hergebruiken. 

 

 

Hartelijke voorjaarsgroet van De Palmpasencommissie  

 

P.s. Ouders die willen meehelpen hop de vrijdagmiddag in de 

Lantearne zijn meer dan welkom en kunnen zich aanmelden via 

nynke67@live.nl 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

  

 

Klassenfeestjes, een feestje voor de hele klas  

Het leidt tot verdriet, woede en spanningen: kinderen die nooit worden uitgenodigd voor een kinderfeestje. 

Als elk schooljaar tenminste één kind in iedere klas een verjaardagsfeestje geeft waarvoor alle kinderen van 

de klas worden uitgenodigd, dan zijn er geen kinderen meer die nooit een verjaardagsfeestje meemaken! 

Dat is het idee van een klassenfeestje. Het is in Zweden ontstaan en een paar jaar geleden in Nederland 

geïntroduceerd door Laura Batstra (Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen). 

De Stichting Kinderpostzegels zag het wel zitten en ondersteunde het project financieel. Dat heeft geleid tot 

een gratis draaiboek klassenfeestjes. Met dit handboek is het organiseren van een klassenfeestje 

gemakkelijk en is het feestje bijna gegarandeerd een succes.  

 

Maar is dat niet heel duur? Dat valt erg mee, een klassenfeestje met eenvoudige spelletjes en hapjes is vaak 

goedkoper dan een ‘normaal’ feestje voor acht kinderen naar bijvoorbeeld een pretpark of bioscoop. Zeker 

als je het met meerdere jarige kinderen (en dus ouders) organiseert is het een stuk goedkoper, minder 

tijdrovend en leuker! In sommige gemeenten heb je helemaal mazzel, want daar zijn locaties die je gratis 

mag gebruiken. 

In Akkrum is dit nu ook het geval! Bij ‘het Stasjon’ kun je nu een fantastisch feestje organiseren! De locatie 

mag je gratis gebruiken, het feestje organiseer je verder zelf. 

Het Stasjon is de plek waar Gerda Cuperus sinds een half jaar werkt als coach, trainer en workshopleider. 

Gerda heeft hier een mooie ruimte gecreëerd waar nu ook klassenfeestjes gegeven kunnen worden. Gratis! 

De ruimte is zeer geschikt voor groepen. Dus wil je zelf een klassenfeestje geven op een heel speciale plek: 

overleg met Gerda over de mogelijkheden, spreek een tijd af en organiseer verder zelf je klassenfeestje.  

Het Stasjon is gevestigd in het oude stationsgebouw in Akkrum en dus heel goed bereikbaar met de trein en 

de bus.  

 

Meer info en contact via 06 155 67 970 of gckwadraat@gmail.com 

Kijk voor meer informatie over klassenfeestjes op www.drukendwars/nl/over-klassenfeestjes. 
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