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Belangrijke data januari:
Woensdag 4 jan

:Oud papier: Ingedeeld zijn de families G. de Jager en C. de Jong 18.15 uur
zijn in de Julianastraat.

Woensdag 11 jan

:Buddy activiteit

Donderdag 12 jan

:OTMR in Rotsterhaule op obs De Schakel

Maandag 16 jan

:GC/OR GC aanvang 19.15 uur, O.R./M.R. aanvang 20.00 uur.

Woensdag 19 jan

:GMR

Maandag 23 jan

:Cito toetsen. Vanaf deze week worden er in alle groepen weer cito toetsen
afgenomen.

Woensdag 1 febr

:Oud papier: Ingedeeld zijn de families Van der Molen en Spring in ’t Veld
18.15 uur aanwezig zijn in de Julianastraat.

Maandag 6 febr

:Studiedag OT Nannewiid de kinderen hebben een vrije dag.

Dinsdag 7 febr

:Studiemiddag leerkrachten de kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.

De jarigen in januari:

5 januari: Lara v.d. Kooi (8 jaar) groep 4-5
10 januari: Ariëlle Jager (8 jaar) groep 4-5
15 januari: Femke Faber (6 jaar) groep 1-2
20 januari: Tsjerk Hoekman (5 jaar) groep 1-2
30 januari: Iris Pijlman (6 jaar) groep 1-2
30 januari: Jelmer Hoeksma (9 jaar) groep 4-5
Ouderbijdrage:
Voor ieder kind vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 15,00 per jaar. Natuurlijk mag u ook meer
geven. Dit is bedoeld ter bekostiging van allerlei kleine uitgaven zoals: entree Sint Nicolaassprookje,
Sint-Nicolaasfeest, ijsfeest, kerstfeest, e.d. Wanneer u de ouderbijdrage nog niet hebt overgemaakt,
zou u die dan alsnog willen storten op het bankrekeningnummer van de Ouderraad OBS It Haskerplak
NL24 RBRB 0687 8015 75 t.n.v. Ouderraad obs It Haskerplak, groep en naam van het kind.
Meivakantie:
De basisscholen van Primus hebben één week meivakantie. De GMR heeft de vakantieregeling waar
dit in vermeld stond goedgekeurd. Doordat de kinderen één week vakantie hebben is er ruimte voor
studiemiddagen/dagen voor leerkrachten.
De Voedselbankactie:
De mensen van de Voedselbank waren blij verrast toen ze op It Haskerplak zoveel etenswaren,
speelgoed en kerstartikelen zagen! Er zijn 60 tassen gevuld! Het meegebrachte speelgoed hebben de
gezinnen met kinderen gekregen. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd: ontzettend bedankt!

De decembermaand
De kinderen en teamleden hebben het de afgelopen december extra druk gehad! Normaliter is
december al een drukke maand, maar dit keer door het afscheid van meester Idzard Silvius extra druk.
Extra druk maar ook extra gezellig!
De kinderen hebben veel gedaan: mooie werkjes gemaakt, optredens verzorgd, hapjes gemaakt,
Kerstmusical voorbereid…… Teveel om allemaal op te noemen.
Het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest met heerlijk buffet in alle groepen en het afscheid van meester
Idzard zijn prima verlopen.
Er was heel wat te organiseren en uit te voeren, mede door de hulp van u hebben we een
decembermaand gehad waar we als team van It Haskerplak met een goed gevoel op terugkijken.
Wij willen hierbij iedereen bedanken voor zijn/haar inzet, het team van It Haskerplak heeft het erg
gewaardeerd!

