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Algemeen

 
Het is alweer bijna december. Een 

maand met veel gezelligheid en 

lichtjes.  

Sinterklaas is er al bijna en daarna is 

het al snel tijd voor Kerst. We maken 

er samen een mooie tijd van! 

 

Kind op maandag 

Thema vanaf 28 november: Droom met me mee 

Dromen bestaan niet alleen in de nacht. Als mensen hopen op wat 

komen gaat, als ze vertellen wat er kan veranderen, dan delen ze hun 

dromen met elkaar. Lang geleden deed de profeet Jesaja dat ook. Hij 

vertelde aan de mensen in zijn land dat er een nieuwe koning zou 

komen, die vrede en geluk zou brengen. De hele wereld zou erdoor 

veranderen, zei Jesaja; zelfs de dieren zouden in vrede samenleven. 

Op weg naar kerst lezen we opnieuw over het visioen van Jesaja. Met 

dat visioen in gedachten lezen we over de priester Zacharias, die 

bezoek krijgt van een engel. En we horen over Maria, de jonge vrouw 

uit Narazet die van een engel te horen krijgt dat zij de moeder van 

Jezus wordt. Jezus zal de koning zijn die vrede brengt – zo wordt het 

visioen van Jesaja waar. 

‘Droom met me mee’ is het thema 

van deze adventstijd.  

De kinderen maken kennis met 

Bijbelse dromen van vrede en geluk, 

en delen ook hun eigen dromen met 

elkaar.  
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Door mee te dromen van een eerlijke, rechtvaardige wereld kunnen we samen de 

wereld mooier maken. Zo wordt kerst een feest voor iedereen! 

 

Nieuwe leerling 

In groep 1/2 verwelkomen wij Lynn Hoogendoorn.   

We wensen je een leerzame en plezierige tijd toe bij ons 

op de Ds. Hasperschool. 

 
Opening groen schoolplein 

Op woensdag 30 november wordt het vergroende 

schoolplein feestelijk geopend. Kinderen en ouders 

verzamelen zich om 13.50 uur rond het plein, bij het vak 

in het midden. Wethouder Gerrie Rozema zal dan 

aanwezig zijn om het plein te openen. Vervolgens zullen 

er 3 appelbomen worden gepland, met hulp van enkele 

kinderen. Deze appelbomen zijn een cadeau namens de 

gemeente. 

Tot slot zullen er door de kinderen van groep 3, 4 en 5 

zaadbommetjes worden gegooid in de nu nog 

grotendeels zwarte aarde. We zijn nu al benieuwd naar 

het resultaat, maar dit zal pas in het voorjaar duidelijk 

worden. 

 

U bent van harte welkom om erbij te zijn!   

 
Groene plein oproep 

U heeft het proces rondom het groene plein de afgelopen tijd kunnen volgen. De 

bedoeling is om de zwarte aarde om te toveren tot groene plekken waar ook 

gespeeld kan worden. U zult begrijpen dat dit niet van vandaag op morgen is 

gerealiseerd. Planten, gras etc. hebben tijd nodig om te kunnen groeien. Daarom is 

het belangrijk dat deze plekken nu niet worden betreden. Helaas zien we dat zowel 

kinderen als ouders nog wel eens tussen de bosjes en over de aarde heen lopen. We 

willen u daarom dringend  vragen om alleen gebruik te maken van de normale 

looproutes over het plein, zodat we samen zorgen voor een mooi eindresultaat. 

 

 

 



 
 

 
 

  

Pepernoten bakken 

Op 21 november hebben de kinderen 

van groep 1 t/m 4 pepernoten gebakken 

met bakker Marten Boonstra en enkele 

Pieten.  

Dit was erg gezellig en de kinderen 

hebben het heerlijke eindresultaat mee 

naar huis gekregen! 

 
Sinterklaas 

Sinterklaas is vorige week samen met zijn Pieten weer in Akkrum aangekomen. Op 

maandag 5 december bezoekt Sinterklaas de scholen en kinderopvang in Akkrum. 

Vanaf 8.20 uur bent u welkom op het schoolplein, waar we zingend Sint en zijn 

Pieten zullen verwelkomen. Het blijft natuurlijk spannend hoe Sinterklaas met zijn 

Pieten op school aankomt.  

De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 gaan naar het speellokaal, waar ze samen met de 

Sint en Pieten een gezellig uurtje hebben.  

Vervolgens krijgen ze een cadeautje van 

Sinterklaas. De groepen 5 t/m 8 hebben 

lootjes getrokken. Op maandagochtend 

mogen de kinderen hun surprise in de klas 

brengen en vervolgens gaan ze weer naar 

buiten. We hopen op een feestelijke dag!  

 
Knutselen voor Leppehiem 

 

Door de leerlingen van groep  

5 t/m 8 zijn er de afgelopen week 

Sinterklaasknutsels gemaakt. 

Deze zullen op vrijdag  

2 december bij de bewoners langs 

gebracht worden.  

 

een mooi bankje daarbij geplaatst. We hopen  
dat de boom goed gaat aanslaan en dat we in de komende jaren  
nog vaak in de schaduw van de boom op het bankje mogen gaan  
zitten. De aanschaf hiervan is vooral mogelijk geweest door een  



 
 

 
 

  

 

 

  

Schoenendoosactie 
Vandaag zijn de gevulde en mooi versierde 

schoenendozen naar het inzamelpunt gebracht 

door enkele ouders van de AC.  

We willen iedereen die een schoenendoos heeft 

ingeleverd en/of weggebracht hartelijk bedanken 

voor hun bijdrage! 

 

 
Kerstviering 
We vieren het kerstfeest op donderdag 22 

december. De kerstcommissie is op dit 

moment druk aan het werk om te kijken 

hoe we samen een mooie kerstviering 

kunnen hebben.  

Via Social Schools volgt later meer 

informatie. 

 
Agenda 
 

 Vr. 25 nov. en vr. 2 dec.: Schaken groep 4 t/m 8 

 Vr. 2 dec.: juf Nynke jarig 

 Ma. 5 dec.: Sinterklaasviering 

 Vr. 9 dec.: Schoon belonen groep 6 

 Do. 22 dec.: Kerstviering  

 Vr. 23 dec.: Kinderen vanaf 12.00 uur vrij  

 Vr. 23 dec.: Haspernieuwsbrief 5 

 Za. 24 dec. t/m zo. 8 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.
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