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Algemeen

 
De komende week kunnen leerkrachten, 

ouders en kinderen nader kennis maken 

met elkaar. Fijn dat we elkaar zo wat 

beter leren kennen. 

Daarnaast start komende week de  

Kinderboekenweek, waar we veel zin in hebben. 

 

Kind op maandag  

 

Thema: Waar gaan we heen? (na de herfstvakantie) 
 

Na de zomervakantie zijn we begonnen met verhalen uit het boek 

Exodus. De kinderen hoorden over het volk Israël in Egypte: de 

Israëlieten moesten werken als slaven, er kwamen plagen in het land 

en God heeft zijn volk bevrijd. Het zijn veelzeggende verhalen, die 

laten zien dat God mensen bevrijdt uit angst en ellende. Maar met 

bevrijding alleen zijn we er nog niet: na het verhaal van de uittocht 

komt het grote verhaal van het volk Israël in de woestijn. Een verhaal 

over mensen die onderweg zijn, vaak met vallen en opstaan. Mensen 

die richting zoeken, soms hun eigen gang gaan, en dan toch de weg 

van het leven weer terugvinden.  

In de woestijn geeft God zijn volk tien 

geboden: tien leefregels op weg naar het 

beloofde land. Als mensen die leefregels 

waarmaken, komt het beloofde land 

dichterbij. 

Het thema van deze periode is ‘Waar gaan 

we heen?’. Aan de hand van de verhalen 

denken de kinderen na over keuzes die zij 

zelf maken en keuzes van anderen.  
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Wat kun je doen als dingen niet gaan zoals het zou moeten? Als je bijvoorbeeld ruzie 

krijgt, of als het tegenzit; welke kant kan het dan op gaan? En wie helpt jou om verder 

te komen? We eindigen deze periode met het verhaal van de intocht in het beloofde 

land. Het verhaal maakt duidelijk dat de Bijbel uiteindelijk een optimistisch boek is: 

mensen komen thuis, mensen komen goed terecht. Hopelijk straalt dat vertrouwen 

ook door de verhalen van deze periode heen! 

Nieuwe leerlingen 

In groep 1/2 verwelkomen wij Hidde Groothof en Gerben 

Voolstra.   

We wensen jullie een leerzame en plezierige tijd toe bij 

ons op de Ds. Hasperschool. 

 

Kinderboekenweek  

Woensdag 5 oktober begint de Kinderboekenweek met 

het thema Gi-Ga-Groen! 

Wij gaan in deze week (nog meer) bezig met lezen en 

lessen over dit thema. 

Woensdagochtend is de opening om 8.30 uur, bij droog 

weer op het plein.  

Alle kinderen mogen deze dag in groene kleding op school komen óf iets aandoen wat 

met natuur te maken heeft.  We houden een modeshow om iedereen te 'showen' wat 

je mooiste 'groene' kleren zijn. Ouders kunnen komen kijken. 

Op donderdag 6 oktober houden we in de school 'The masked voorlezer'. Wie oh wie 

is er verborgen in het pak en leest (met vervormde) stem de kinderen voor? Dit 

gebeuren is alleen voor de kinderen. 

Op maandag 10 of dinsdag 11 oktober krijgen de groepen een muziekles van Marianne 

Groothof met als thema Gi-ga-groen! 

Op donderdag 13 oktober van 15.00 - 16.00 uur kunt u samen met de kinderen in de 

school kijken wat er allemaal gedaan is tijdens deze leespromotieweek. Er is een 

boekenruilbeurs voor de kinderen. De kinderen mogen daarvoor allemaal een boek 

wat uit is of niet meer gelezen wordt, meenemen naar school.  



 
 

 

 
De feestdag wordt h ook? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze mogen dat boek dan gaan ruilen. Het is de bedoeling dat ieder kind dat een boek 

mee heeft ook weer thuis komt met een boek.  

Er is nog een leuke speurtocht. Van harte welkom! 

Juf Margriet 40 jaar juf 

Op 28 september hebben we met juf 

Margriet van Schepen gevierd dat ze al 40 

jaar in het onderwijs werkt, waarvan heel 

wat jaren op de Ds. Hasperschool. We 

willen haar nogmaals met deze mijlpaal 

feliciteren! 

 

 

Meester Prakash 

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, is meester Prakash na de zomervakantie begonnen 

met zijn re-integratie. Dit heeft in eerste instantie op cbs De Finne in Aldeboarn 

plaatsgevonden. Vanaf deze week zult u hem weer (vaker) op de Ds. Hasperschool 

tegenkomen, omdat hij zijn re-integratie traject nu hier verder vervolgd. Juf Reinate 

blijft voorlopig nog wel het aanspreekpunt voor ouders.  

Kinderpostzegels 

Van 28 september tot 5 oktober proberen de 

leerlingen van de groepen 7 & 8 zoveel mogelijk 

Kinderpostzegels te verkopen. Ze komen langs de 

deuren en proberen ook digitaal de verkoop op te 

schroeven. 

KSG dienst 

De Kerk-School-Gezinsdienst wordt verplaatst van dit najaar naar 

zondag 5 februari. We hopen dan op een mooie samenkomst. 

 

 



 
 

 

 

 

                             

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het “Swalkjende” bos komt tot stilstand 
  

En wel op het schoolplein! 

Een belangrijke wens van de scholen komt hiermee uit: zo snel mogelijk meer 

schaduw op het schoolplein. Het is ook een eerste stap naar een groenere uitstraling 

van de scholen en het schoolplein.  

Dit is mogelijk gemaakt door de gemeente 

Heerenveen, het BOSK Project en het Samen 

voor Biodiversiteit Innovatiefonds. 

De gemeente heeft een aantal van de BOSK 

bomen gereserveerd voor het schoolplein. Op 

dit moment wordt er in nauw overleg met de 

scholen een ontwerp door een 

bomenspecialist gemaakt welke van de BOSK 

bomen specifiek waar een plekje moeten 

krijgen.  

Dit is onderdeel van het totale plan voor de vergroening van de omgeving rond de 

school, waar een groep ouders en de scholen al langer mee bezig zijn. Doordat de 

bomen nog dit najaar in de grond moeten, komt nu alles in een stroomversnelling. 

En dat is eigenlijk alleen maar mooi! 

Het idee om bomen te adopteren komt hiermee te vervallen (bericht februari). 

Voor de korte termijn betekent dit dat we op zoek zijn naar vrijwilligers om op 15 

oktober vanaf 13 uur tegels te komen wippen. Vele handen maken licht werk voor 

een fijne speelplek met schaduw voor de kinderen. Via Social Schools kunt u zich 

aanmelden. Doet u mee? 

Heb je vragen, wil je tegels komen wippen of wat anders doen, of wil je meedenken 

over de verdere vergroening van de schoolomgeving neem dan contact op met één 

van de betrokken ouders: Tjalf Vermij (t.vermij@hotmailcom), Arjen Brouwer 

(arjbro@hotmail.com), Reinout Lindemans (reinout.lindemans@gmail.com), Zanne 

Schors (zanneschors@gmail.com) of Jacomien van der Bij 

(jacomienvanderbij@hotmail.com). Of nog beter: spreek ze even aan bij het 

schoolplein.  
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Wetsus 

De jongens en meiden van groep 7 hebben 

meegedaan met de Water3daagse van Wetsus. 

Drie dagen in de weer met water: proefjes gedaan; 

een excursie gehad naar Landustrie en 

verschillende soorten water onderzocht. Kei-leuk 

en heel interessant!  

MR en AC 

We zijn blij dat we kunnen vertellen dat we een nieuwe voorzitter voor de MR hebben 

gevonden. Marjolijn Bunicich gaat deze taak voor twee jaar op zich nemen. 

Ook in de AC zijn er nieuwe leden bijgekomen, Metsje Zijlstra, Gerwin van Dijk en 

Anna Marie Terpstra. Fijn dat jullie de gelederen komen versterken.  

Welkom allemaal! 

Studiedag 

28 oktober heeft het team een studiedag in het kader van teambuilding. De kinderen 

zijn dan vrij. 

Website 

Binnenkort komt de nieuwe website van de Ds. Hasperschool online. We houden u op 

de hoogte! 

 



 
 

 

 

 

                             

                  

 Agenda 

• Ma. 3 t/m vr. 7 okt.: Ouder & Kind vertelgesprekken  

• Di. 4 okt.: Verjaardag juf Petra 

• Woe. 5 okt.: Opening Kinderboekenweek 

• Woe. 5 t/m zo. 16 okt.: Diverse activiteiten Kinderboekenweek 

• Do 13 okt.: Afsluiting Kinderboekenweek op school 

• Za. 15 okt. t/m zo. 23 okt.: Herfstvakantie  

• Vr. 28 oktober: Studiedag team 

• Vr. 28 oktober: Haspernieuwsbrief 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. 

 

 
 


