Nieuwsbrief december 2016

Julianastraat 1, 8465 RCOudehaske, 0513-677369
www.haskerplak.nl
ithaskerplak@primus.frl
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.

Maandag 5 dec

: Sinterklaas komt op It Haskerplak 8.30 uur tot 10.15 uur

Dinsdag 6 dec

: Introductie in de groepen over Voedselbankactie

Woensdag 7 dec : Buddyactiviteit 8.30 uur
Woensdag 7 dec : Oud papier: Ingedeeld zijn de families E. Faber en A. Gjokaj 18.15 uur
aanwezig zijn in de Julianastraat.
Dinsdag 13 dec

: Uiterste inleverdatum spullen voor de Voedselbankactie

Woensdag 14 dec : Studiedag OT Nannewiid de kinderen hebben een vrije dag.
Donderdag 15 dec : Afscheid Idzard Silvius nadere informatie volgt.
Vrijdag 16 dec

: Kerstbakjes maken groep 5 t/m 8 nadere informatie volgt.

Donderdag 22 dec :Kerstfeest op It Haskerplak vanaf 17.30 uur tot ca 18.45 uur
Vrijdag 23 dec

:vanaf 12.00 uur vrij voor alle kinderen.

26 dec t/m 6 jan : Kerstvakantie
Woensdag 4 jan

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

ACTIE
2 jaar geleden hebben we in november actie gevoerd voor Edukans, schoenmaatjes.
De kinderen op school versierden een doos en vulden deze voor kinderen in Afrika.
Dit jaar willen we iets doen voor de kinderen en gezinnen in onze eigen omgeving welke gebruik
moeten maken van de voedselbank.
In overleg met mensen van de voedselbank in Joure hebben we een actie bedacht.
We starten de actie de dag na Sinterklaas. Dinsdag 6 december leggen we de kinderen in de groepen
de werking van de voedselbank uit.
De kinderen maken met hun buddy een mooie kerstkaart.
Veel kinderen hebben van Sinterklaas nieuw speelgoed gekregen. We vragen de kinderen of ze thuis
ook nog een goed uitziend spelletje of speelgoed over hebben. Dit kunnen ze meenemen naar
school.
We willen daarnaast ook graag voor het hele gezin wat in de tas doen.
Te denken valt aan:
 Het favoriete broodbeleg van uw kind (hagelslag of pindakaas of zoiets)
 Ranja of roosvicee
 Frisdrank
 Toiletartikelen (douche crème of shampoo, cosmetica enz)
 Tuc
 Een versiering voor de kerst (een lichtje, iets in de kerstboom)
Dit soort artikelen krijgen ze over het algemeen niet. Zo voor de kerst zou het ook voor hen fijn zijn
om zoiets te krijgen.
Op school hebben we 54 gezinnen. Het idee is dat ieder gezin de inhoud voor 1 tas na 6 december
mee naar school neemt. We willen dit graag uiterlijk 13 december binnen hebben. De overige 6
tassen vult het team.
Op donderdag 15 december gaan we dan samen met mensen van de Voedselbank de meegebrachte
spullen verdelen over 60 tassen.

De jarigen in december!
6 december
15 december
20 december
25 december

LeanneEijer (9 jaar) - groep 4-5
Tessa de Jong (6 jaar) - groep 3
Elske Stuiver (5 jaar) - groep 1-2
Lars Pijlman (8 jaar) - groep 4-5

