Nieuwsbrief mei 2017
Julianastraat 1, 8465 RC Oudehaske, 0513-677369
www.haskerplak.nl
ithaskerplak@primus.frl

Belangrijke data mei:
Vrijdag 21 april

: Koningsspelen alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij, vakantie tot 1
mei
Maandag 1 mei
: Weer naar school
Maandag 1 mei
: Rots & Watertraining groep 4 t/m 7
Woensdag 3 mei
: Oud papier: Ingedeeld zijn de families K. Schelfhorst en R. Hoeksma
18.15uur aanwezig zijn in de Julianastraat.
Woensdag 3 mei
: Buddyactiviteit 8.30 uur
Vrijdag 5 mei
: Bevrijdingsdag vrije dag
Maandag 8 mei
: Rots & Watertraining groep 4 t/m 7
Maandag 8 mei
: GC 19.00 uur, OR en MR 19.30 uur-21.00 uur
Woensdag 10 mei
: GMR
Donderdag 11 mei
: Studiemiddag de kinderen zijn om 12 uur vrij
Maandag 15 mei
: Rots & Watertraining 4 t/m 7 (slot, ouders mogen komen kijken)
Dinsdag 16 mei
: Fietsexamen groep 8
Woensdag 18 mei
: Bankbattle groep 8
15 t/m 18 mei
: Avondvierdaagse (eindigt donderdag 18 mei bij feesttent)
Donderdag 18 t/m 21 : Dorpsfeest
Vrijdag 19 mei
: Start dorpsfeest activiteiten 9.30 uur bij de feesttent
25 en 26 mei
: Hemelvaartweekend de kinderen zijn vrij
Dinsdag 30 mei
: Maandsluiting groep 1 t/m 5
Donderdag 1 juni
: Schoonmaakavond ouders die in februari niet geweest zijn
Maandag 5 juni
: Pinkstermaandag de kinderen hebben vrij
Woensdag 7 juni
: Oud papier: Ingedeeld zijn de families H. Klompmaker en E. Pasveer
18.15uur aanwezig zijn in de Julianastraat.

Data om alvast te noteren:
Ouderavond
: 7 juni (gezamenlijke ouderavond GGD Jeugdgezondheid; SKIK
Kinderopvang; Sociaal wijkteam Fryske Marren & Miks-Welzijn).
GC/MR/OR
: 19 juni
Maandsluiting 6/7/8 : 22 juni aanvang 8.30 uur
Studiemiddag OT
: 6 juli, kinderen zijn om 12 uur vrij
Schoolreisje 1/2
Schoolreisje 3/4/5
Schoolreisje 6/7
Schoolreisje 8

: 4 juli
: 7 juni
: 5,6,7 juli
: 28,29,30 jun

3 mei
11 mei
15 mei
26 mei
29 mei

Jesse Woudstra (11 jaar) - groep 6-7
Ruben Hollander (11 jaar) - groep 6-7
Maud Verschut (9 jaar) - groep 4-5
Jikke van den Beuken (12 jaar) - groep 8
Lisa Eijer (7 jaar) - groep 3
Niels Pijlman (11 jaar) - groep 6-7

Schoolreisjes:
De groepscommissie organiseert de schoolreisjes i.o.m. de leerkrachten. De
groepscommissie organiseert de schoolreisjes kostendekkend en gaat er vanuit dat uw kind
meegaat. Indien de betaling van het schoolreisje u problemen zou (kunnen) geven verzoeken
wij u tijdig contact te zoeken met de clusterdirecteur/aanspreekpunt/groepsleerkracht en/of
penningmeester.
Groep 1/2
: € 10,00 (dagje uit)
Groep 3, 4/5 : € 25,00 (dagje uit)
Groep 6/7 en 8 : € 65,00 (kamp: 2 nachten weg)
Wanneer u nog niet betaald hebt, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen. Uw bijdrage kunt
u overmaken op rekeningnr. NL24 RBRB 0687 8015 75 t.n.v. Ouderraad OBS It Haskerplak.
Team:
Juf Aaltsje is al een paar weken ziek, we hopen dat ze na de meivakantie weer kan starten.
Erg fijn dat juf Gepke de afgelopen weken juf Aaltsje heeft vervangen!
Juf Annelies is dinsdag geopereerd, zij zal geruime tijd uit de running zijn. Meester Jelle
vervangt juf Annelies de komende periode.
Wij wensen juf Aaltsje en juf Annelies beterschap!
Paasfair It Haskerplak 13 april 2017

Afgelopen donderdag werd de Paasfair/voorjaarsfair van 15.30 tot 19.00 uur bij ons op
school gehouden. Het zonnetje brak gelukkig door…..zodat de hamburgerbakkers zonder
partytent hun waar konden verkopen en de konijnen buiten droog geaaid konden worden.
Er liepen ook twee paashazen rond waarmee je op de foto kon, twee fotograven hebben
veel kiekjes van de activiteiten geschoten. In alle lokalen werden de werkjes van de
leerlingen verkocht en konden er spelletjes zoals blikgooien, kegelspel, tolspel, sjoelen en
een eierrace worden gespeeld. Ook kon je raden hoeveel Paaseieren in een pot zaten(151)
en de prijs van een Paas/voorjaarsmand raden ( 35,75 euro). In het technieklokaal stonden
prachtige homemade(door kinderen, ouders, opa’s, oma’s, pakes en beppes en andere
belangstellenden gemaakt) producten uitgestald om verkocht te worden. Ook kon je je eigen
smoothie maken met behulp van een trapjesapjefiets, er werden daarnaast schitterende
schminkcreaties gemaakt. Het speellokaal was omgetoverd tot een schitterend restaurant
met een koffiehoek met verrukkelijke zelfgemaakte taarten, cakes en koekjes en een
frisdrankcorner. Ook werd er volop genoten van het draaiend rad met prachtige,
gesponsorde prijzen. Om zeven uur werd er door heel veel ouders opgeruimd….onder het
motto vele handen maken licht werk ging dit razendsnel. Ook was er een telploeg die de
scorelijsten controleerden en het geld telden. Wij willen een ieder bedanken voor alle hulp!
De fair heeft maar liefst 1056 euro opgebracht waarvan de helft naar ”Energy4all ” gaat
t.b.v. onderzoek kinderen met een stofwisselingsziekte. De andere helft komt ten goede aan
het schoolplein van It Haskerplak.
Dit alles door jullie enorme inzet! Een dikke pluim!
Eindcito:
Groep 8 heeft vandaag de citotoets afgerond, als beloning voor het harde werken een
surprise-beach-party, georganiseerd door enkele ouders!

