It Haskerfjild, mei sprongen foarút !
Agenda: september 2018
Data
Ma 3 sept
Do 13 sept
Vr 14 sept
Di 18 sept
Do 20 sept
Di 25 sept
Do 27 sept

1e lesdag/ kalender mee/ jaaropening voor de hele school
Informatieavond voor de groepen 1 /2/ 3
Informatie brief voor de groepen 4-8 gaat uit.
Prinsjesdag
Startgesprekken gr 4-8 voor leerling én ouders samen
Startgesprekken gr 4-8 voor leerling én ouders samen
Jouster Merke – alle kinderen vrij

Algemeen.
Geachte ouder, verzorger,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019. Fijn dat we weer gaan starten! We zijn in
de afgelopen week al druk aan de slag geweest met inrichten en klaarzetten van de lokalen. De toiletvloeren zijn
geseald, nieuwe aanrechtjes in de lokalen, nieuw meubilair op it fjild.. het ziet er weer fris uit.

We hebben er (weer) zin in en hopen met u en uw kind(eren) een prachtig jaar te maken!
Met vriendelijke groet, namens het team, Tjitske de Jager, directeur.

Verdrietig bericht
In de zomervakantie kregen we het verdrietige bericht dat Anko, het ongeboren zoontje van de familie Speelman
na 38 weken zwangerschap levenloos geboren is. Anko is het broertje van Jente uit groep 1 groen. We wensen
de familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verdriet en gemis.
Mocht u de familie een kaartje willen sturen dan kan dat naar Warring 85,8502BB Joure

Personeel.
Dit schooljaar starten er weer een paar nieuwe collega’s op It Haskerfjild: Ze stellen zich graag aan u voor:
Hierbij stel ik mij graag even voor. Mijn naam is Anneke Visser- Pars en dit
schooljaar mag ik als leerkracht op It Haskerfjild werken. Op de woensdagen sta ik
voor groep 4 en 5. Daarnaast doe ik de ziektevervanging voor juf Elly op de
maandag en de vrijdag in groep 1,2 geel.
Mijn eerste baan als juf was in Balk. Toen ik daarna met mijn man naar de
Flevopolder vertrok en onze 2 kinderen groter werden ben ik als leerkracht
werkzaam geweest in Lelystad en tot en met het afgelopen schooljaar in Dronten.
Sinds een aantal jaren wonen we in Joure en ik vind het fijn om nu dichter bij huis
aan de slag te kunnen.
In mijn werk hecht ik aan een open sfeer. Mijn uitdaging is het scheppen van een
klimaat waarin kinderen zich veilig voelen om zich zo te kunnen ontwikkelen. Ik
geniet als kinderen tot bloei komen!
Naast mijn werk houd ik mij bezig met: Wandelen, sporten, piano spelen,
gezelligheid met familie en vrienden, zingen bij het koor Vivace,
vrijwilligersactiviteiten bij PKN Joure.
Meester Tijn start in groep 8B. Zijn kennismakingsstukje:
Even voorstellen!
Hallo, mijn naam is Tijn van Esch en ik mag vanaf komende week samen met juf Thérèse de nieuwe groep 8b
onder mijn hoede nemen. Ik woon met mijn vrouw, dochter van 5 en zoon van 1 in het watersport dorp Elahuizen.
In mijn vrije tijd ben ik veel op het water te vinden, of onder mijn VW busje..
Voordat ik op it Haskerfjild heb gesolliciteerd, ben ik als invalkracht en als meester voor groep 6/7 in de polder
werkzaam geweest. Ik heb heel veel zin in dit nieuwe schooljaar
en kijk uit naar alle bijzondere momenten die ik in dit afsluitende
jaar met mijn groep 8 mag delen.
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag, ik maak
graag kennis met u!

Zoals al eerder aangekondigd, vanaf dit schooljaar werken we met de klasbord app voor alle berichtjes per klas.
De maandelijkse nieuwsbrief de Hazzeklets zal nu in een heel beknopte samenstelling gepubliceerd worden.
Om u aan te melden bij de klasbord app is het nodig een app te downloaden op uw telefoon.
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de site: http://klasbord.nl/school/

Ons adoptiekind Salsa.
Iedere vrijdag mogen de kinderen geld meenemen voor ons adoptiekind
Salsa. Hiermee helpen wij Salsa en haar familie.
Maandag starten we met een jaaropening waarbij we elkaar begroeten, een
zegen over het schooljaar vragen én waarin ook een vertegenwoordiger van
Compassion ons iets zal vertellen over Salsa, ons adoptiekind.
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