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Van de directie
Aan alle ouders/verzorgers,
Op de laatste schoolmiddag van het jaar zit ik in mijn kantoor deze laatste nieuwsbrief te schrijven.
Vanmorgen hebben we een fantastisch kerstfeestje gevierd met de mensen van de Diessenplas, de
buurthuiskamer en Zozijn. Onze kinderen hebben voor ze gezongen en een prachtig kerstverhaal
voorgelezen, terwijl de bezoekers genoten van een hapje en een drankje. Het was een sfeervol
gebeuren, voor mij een echte Haarschoolactiviteit.
Beste ouders, kinderen en alle lezers van deze decemberbrief, ik dank jullie namens het hele team voor
opnieuw een fantastisch jaar. Ik wens iedereen hele goede feestdagen en een goede jaarwisseling. Op
maandag 7 januari zien we elkaar weer in de Haarschool!
Met vriendelijke groet,
Ingrid Langeveld

Canadese begraafplaats
Op kerstavond wordt er gebruikelijk een bijeenkomst georganiseerd op de Canadese begraafplaats. Als
school dragen wij dit een zeer warm hart toe, maar verplichten wij onszelf niet hierbij aanwezig te zijn.
Wij wensen alle ouders en kinderen die wel gaan een goede en warme bijeenkomst toe.
Nationale Voorleesdagen
Van 21 januari tot en met 1 februari doen wij mee aan de Nationale voorleesdagen. Dit jaar sluiten we
af met een speciale bezoeker, Nico-Jan Hoogma, die onze kinderen komt voorlezen.
Wie is Nico-Jan Hoogma?
Nico-Jan Hoogma is een voormalig Nederlands voetballer. Hij kwam uit voor
Cambuur Leeuwarden, FC Twente, Hamburger SV en Heracles Almelo. Hij
speelde meestal in de verdediging. Tegenwoordig is hij directeur topvoetbal bij
de KNVB.

Bieb in School
De Bieb in School is inmiddels ingericht. Het wachten is nu nog op het
bijbehorende uitleensyteem. We hopen dit tijdens de voorleesdagen echt in
gebruik te kunnen nemen.
Nieuwe website!
Onze nieuwe website is in de lucht! Neem gerust een kijkje op www.haarschool.nl
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Leerlingen weer naar school
Buurthuiskamer
Oud papier (t/m 18-01)
Citoweken groep 1 t/m 7
(t/m 25-01)
28-01: Citoweken groep 8
(t/m 8-02)

Nationale voorleesdagen
Deze zijn van 23 januari t/m 2 februari.
De boven- en onderbouw gaan dan gemixt werken
aan een gedicht.
De bovenbouw gaat ook meedoen aan een poëziewedstrijd.
En bij de kleuters komt de brandweer voorlezen.
Nico-Jan Hoogma sluit de nationale voorleesdagen af in de
bovenbouw.

Luisterboeken
Speciaal voor de kerstperiode staan er 5
luisterboeken voor je klaar in de Luisterbieb. Een
feestelijk cadeau van de Bibliotheek waar je direct
gebruik van kunt maken. Ook als je geen lid bent
van de bibliotheek.

