Januari 2019
Agenda:
 16 jan afscheid juf
Elly Zijlstra
 24 jan gedichtendag
 25-27 jan ICT Bett
Londen Bartele, Lieuwe
en Tijn gaan op studiereis.
 30 januari studiedag
team over de Kanjertraining, alle kinderen
zijn vrij
 31 januari oud papier
 4 feb MR vergadering
 11 feb rapport mee

Geachte ouders, verzorgers,
In deze nieuwsbrief kort
nieuws en ontwikkelingen
uit de school. Alle korte
berichten leest u op Klasbord-app. Mocht u nog
vragen hebben, kom gerust langs.
Met vr. gr, mede namens
het team, Tjitske de Jager, directeur.
Personeel:
Juf Elly neemt afscheid
van de kinderen d.m.v. een
feestelijke voorstelling
van theater Inki Pinki. U

naar huis

kunt haar gedag zeggen
op woe 16 jan om 8.30
uur. We nemen afscheid,
maar Elly blijft ook nog
een beetje in beeld –
door te ondersteunen in
groep geel. We laten Elly
natuurlijk niet zo maar
gaan , bedanken Elly
voor alles wat ze heeft
gedaan en nemen als
team afscheid van Elly
op een ander moment.
Juf Marijke (groep
blauw) is in blijde ver-

wachting van haar eerste kindje. Ze zal medio
mei met
verlof gaan.
We feliciteren haar van
harte!
Juf Romkje is niet fit
en tijdelijk minder aanwezig op school. Deliana
vervangt haar.
Welkom Deliana.
Hallo ouders van It Haskerfjild, Graag wil ik me
even voorstellen. Ik ben
Deliana van Wesel, 27
jaar en ben onlangs verhuisd van Winschoten

 12 en 14 feb rapport
gesprekken: voorkeur
datum aangeven kan via
de email.

Meubilair “test”- we
zijn aan de slag met de
keuze voor nieuw meubilair voor de kinderen.
Natuurlijk staat de keuze van de kinderen centraal. Misschien hoort u
van uw kind hier meer
over!

naar het mooie plaatsje
Joure.

Overblijf hulp gevraagd.

Op het Haskerfjild kom
ik tijdelijk vervangende
IB-taken doen op maandag en dinsdag voor Romkje. De overige dagen zal
ik op verschillende scholen van CBO Meilân als
leerkracht aan het werk
gaan op invalbasis. Ik
hoop op een goede samenwerking met u !

Voor de pauzes 12- 13
u. zijn we op zoek naar
ouders of pakes /beppes die ons willen helpen toezicht te houden
tijdens het spelen op
het plein. Het kan gaan
om een vaste dag of om
oproep kracht. Er staat
veel waardering en een
vrijwilligers vergoeding
tegenover.

Vr gr, Deliana van Wesel

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met Lieneke Kuipers
06-18659487

Een kijkje in de school:
sfeer proeven door een
een virtuele tour! Op
onze website vindt u een
360graden filmpje van
It Haskerfjild. Alle gezichten zijn “geblurd”,
maar u kunt samen met
uw kind even rondkijken!
Veel plezier!

Gezonde school:
We stimuleren gezonde
voeding en ook gezonde
traktaties! Dank voor
alle medewerking. Tips:
www.voedingscentrum.nl
en
www.gezondtrakteren.nl
Smullen maar!

Oudergesprekken feb 2019.

euwe een goede informatieve en gezellige reis!

en kunnen leren als mens.
Over leren en onderwijs als
In de week van 11 feb zijn de
een voorwaarde voor een
contactmiddag-en avonden. Debetere wereld.
ze keer gaan we in gesprek zon- Godsdienstige vorming
Bijbel: Johannes de Doper ;
der de kinderen. U ontvangt
We werken op It Haskerfjild met de Jezus in de woestijn ; Jezus
hiervoor een email met uitnodimethode Trefwoord, een methode
in de synagoge van Nazaret
ging. Vooraf kunt u aangeven
voor levensbeschouwelijk onderwijs. (Luc 4).
wanneer er een dagdeel is waarDeze methode vertelt de BijbelverWeek 28 jan-15 feb: Zien
op u verhinderd bent. We prohalen thematisch en in een wat breInhoud: Over kijken en zien,
beren daar zo goed mogelijk
der verband.
en er iets mee doen. Over
rekening mee te houden bij het
Trefwoord brengt m.b.v. leef thema’s de vraag hoe mensen naar
inroosteren.
elkaar kunnen omzien.
twee werkelijkheden bij elkaar: de
Studiereis Bett Londen.
Bijbel: Roeping van Jezus’
belevingswereld van het kind - in de
Eind januari gaat een groep
leerlingen (Marc1); Jezus
hedendaagse, multiculturele en relileerkrachten van CBO Meilân
loopt over het water (Marc
gieuze samenleving - en de wereld
naar Londen om zich te verdie- van de Bijbel. In dit treffen van
6); Jezus geneest mensen
pen in de nieuwste ontwikkelin- twee werelden leert het kind in dub(Matteüs 13, 14 en 17).
gen op ICT gebied. Het is de
bel opzicht. De eigen levenservarinuitdaging om steeds weer op
gen dragen er toe bij de Bijbelverhazoek te zijn naar hoe de kinlen beter te begrijpen. En omgekeerd
deren het beste leren en wij ze een andere blik op de dagelijkse werzo goed mogelijk de basis legkelijkheid. Het is een ontmoeting
gen en ze voorbereiden op de
waaraan kinderen vooral ook van eltoekomst? Op de Bett leggen
kaar leren.
de collega’s contacten en wisseWeek 7-25 jan.: Leren
len ze succes ervaringen uit.
Inhoud: Over moeten, mogen, willen
We wensen Tijn, Bartele en LiTosti rooster: mmm.. lekker een tosti: neem je een broodje met kaas mee? Dan wordt
het een lekkere tosti! Eet smakelijk!
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