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Wanneer u tussen de rapportbesprekingen door wilt weten hoe het met uw kind op school gaat,
nodigen wij u van harte uit een afspraak met de betreffende leerkracht(en) te maken.

5 oktober:

Oud papier: Ingedeeld zijn de families: E. Hollander en W. Otter
18.15 uur aanwezig zijn in de Julianastraat.

5 oktober:

Start Kinderboekenweek

6 oktober:

Kinderen vanaf 12.00 uur vrij (studiemiddag leerkrachten)

12 oktober:

Schoolvoetbaltoernooi groep 8

14 oktober:

Afsluiting Kinderboekenweek: boekenmarkt op school en mogelijkheid voor
belangstellenden om gemaakte werkjes in de klassen te bewonderen

17 t/m 21 oktober:

Herfstvakantie

24 oktober:

Vrije dag voor de kinderen (Ambiondag voor leerkrachten)

27 oktober:

Maandsluiting (verzorgd door groep 3)

2 november:

Oud papier: Ingedeeld zijn de families: J. De Booij en M.Eijer
18.15 uur aanwezig zijn in de Julianastraat.

Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het teken van: ”Voor altijd jong”
Er zijn altijd veel opa’s en oma’s die hun kleinkinderen naar school brengen en/of van school halen.
Velen van hen nemen voor een gedeelte van de dag de zorg op zich. Ze doen altijd veel leuke dingen
met hen zoals: knutselen, vissen, zwemmen etc. etc. Kortom het wordt hoog tijd om al die opa’s en
oma’s eens centraal te stellen tijdens de Kinderboekenweek!
In oktober draait dus alles om lieve, gekke, wilde, ondeugende, wijze, grappige, stokoude, maar vaak
nog energieke opa’s en oma’s. Wij willen ze bij deze uitnodigen tijdens de opening van de
Kinderboekenweek. Samen met hun kleinkinderen mogen ze gaan swingen en springen op het
kinderen voor kinderen lied “Voor altijd jong”. Gelijk daarna volgt de buddy-activiteit, waarbij
ditzelfde thema centraal staat. Ook hierbij mogen ze kijken/helpen.
En........ zijn er nog opa’s en oma’s die:
* iets te vertellen hebben over vroeger
* iets willen laten zien betreffende hun favoriete boek, spel, speelgoed of iets anders
* de kinderen een liedje, dansje of spel van vroeger willen aanleren
* iets lekkers willen koken of bakken ( bijvoorbeeld een gerecht van vroeger)
* zelf nog leuke suggesties hebben?
……. dan willen wij graag gebruik maken van hun kennis en ervaringen. Voor alle leuke suggesties
kunt u dan even contact opnemen met de desbetreffende leerkracht, zodat we de activiteit kunnen
inplannen in het rooster.
De bibliotheek verzorgt op maandag 3 oktober een activiteit in het kader van de Kinderboekenweek
voor groep 1/2 en op dinsdag 4 oktober voor groep 3 t/m 5 op It Haskerplak. De kinderen van groep
6 t/m 8 ontmoeten schrijfster Manon Sikkel, deze activiteit is in Joure (Miks).
Woensdag 5 oktober start van de Kinderboekenweek in het speellokaal gevolgd door buddyactiviteit.
Op vrijdagmiddag 14 oktober is de afsluiting van de Kinderboekenweek met een boekenmarkt op
school van 13.00 uur tot 14.00 uur. Tijdens de boekenmarkt kunnen ouders, opa’s en oma’s en
andere belangstellenden de gemaakte werkstukken in de klas bewonderen. De kinderen mogen
verkleed als opa’s en oma’s komen!

Pauzehapje:
De afspraak is dat de kinderen fruit of brood meenemen voor in de ochtendpauze. Wilt u hier ook
aan denken, het is voor kinderen die zich wel aan de afspraak houden niet leuk als kinderen toch
andere “lekkernijen” eten.

Verkeersveiligheid:
Aandachtspunt is en blijft de veiligheid tijdens de begin- en eindtijden van onze school. Wanneer de
kinderen met de auto naar school worden gebracht, verzoeken wij u de volgende route rijden:




route: Badweg, W. van Haschastraat, M. Jansstraat, Julianastraat
route: Badweg, W. van Haschastraat, De Vervening, Julianastraat

Wanneer de kinderen met de fiets gebracht worden verzoeken wij u om uw fiets niet voor de ingang
te parkeren.

Bag2school
We hebben de afgelopen twee jaar meegedaan aan deze actie. Het heeft de school flink wat geld
opgebracht, een groot deel is besteed aan het schoolplein.
Dit jaar doen we weer mee, na de herfstvakantie worden de zakken uitgedeeld. Op 1 november
worden de gevulde zakken opgehaald van school. Het gaat om onderstaande spullen:
Goede kwaliteit tweedehands kleding; van babyrompertje tot oma's bloemetjesjurk en van het te
kleine dino-t-shirt tot het foute hawaïhemd van je oom. Lakens, dekens , gordijnen,
knuffelbeesten, schoenen (per paar), riemen/ceintuurs ,handtassen.
Je kunt natuurlijk ook je familie/ buren/ de oppas enz vragen om mee te doen.
Zie; www.bag2school.com

De jarigen!

30 september
2 oktober
7 oktober
10 oktober
11 oktober
26 oktober
29 oktober

Gjalt Faber (9 jaar) - groep 6-7
Niels Hoeksma (6 jaar) - groep 3
Jesse Braaksma (12 jaar) - groep 8
Sasha de Jager (6 jaar) - groep 3
Ilse de Jong (8 jaar) - groep 4-5
Soukayna El Hariri (7 jaar) - groep 3
Lize Quartel (9 jaar) - groep 4-5

Nieuwe leerlingen in groep 1:
Nicole de Booij
Annabel Otter
Leon Spring in ’t Veld

Na de zomervakantie is er een aantal leerlingen van o.b.s. De Stobbestelp op onze school begonnen.
Ook hebben de peuters een plekje op onze school gekregen. De juf van de peuters stelt zich hierbij
voor:
Goedendag, ik wil me graag aan jullie voorstellen.

Ik ben Maria Faber, peuterleidster binnen o.b.s. It Haskerplak. Ik ben woonachtig te Joure , getrouwd
met Bertus en samen hebben we twee kinderen. Mijn hobby’s zijn: tuinieren, lekker koken, ons
paard, skiën, zwemmen, sporten en vakantie houden.
Met mijn vaste vrijwilligster Hessie Yntema zijn wij voor de schoolvakantie, samen met 7 peuters,
verhuisd van Vegelinsoord naar Oudehaske. Wij zijn aanwezig op dinsdag-, en donderdagochtend van
8.30 tot 12.00 uur.
Wij vinden het erg leuk op onze nieuwe locatie en willen het team dan ook bedanken voor de
hartelijke ontvangst en de gastvrijheid. Wij hopen dat in de toekomst veel nieuwe peuters onze leuke
locatie ontdekken. Het is namelijk ontzettend fijn dat kinderen in een doorgaande lijn zo verder
kunnen naar de basisschool, alhoewel dit niet een vereiste is natuurlijk.
Voor vragen/ opgave kunt u altijd langs komen of bellen met SKIK aan de Koningin Julianalaan te
Joure.

