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Start nieuwe schooljaar
Intussen zijn we al weer met de tweede schoolweek begonnen. We hopen dat u
allemaal een goede vakantie heeft gehad. Mochten er bijzonderheden zijn
waarvan u denkt dat wij hiervan op de hoogte moeten zijn dan kunt u altijd
contact met ons opnemen. We wensen iedereen een goed schooljaar toe!
Personele mededelingen
 Juf Ingrid de Raad is inmiddels gestart met re-integreren. Ingrid zal de
aankomende periode op donderdagmiddag aanwezig zijn op school.
 Juf Hilda is gisteren gestart met de opleiding specialist Hoog en Meer begaafdheid
aan de Hogeschool Utrecht. Maandelijks zal ze op maandag afwezig. Juf Geralda
Snoeyer zal haar dan vervangen.
 De vader van juf Petra heeft een hartaanval gehad. Inmiddels is hij geopereerd en
verloopt het herstel voorspoedig. Meester Stefan heeft vorige week voor de groep
gestaan. De verwachting is dat juf Petra deze week weer voor de groep staat.
 Juf Afina staat deze week voor groep 1/2a. Juf Janine heeft met haar geruild. De
dochter van juf Janine kan nl. elk moment bevallen.
 Ook dit schooljaar hebben wij van diverse opleidingen weer stagiaires. We heten Lisa
van der Molen, Wanda van der Vegt, Anita Veenstra en Pieter Dijkema welkom en
wensen ze een plezierige en leerzame periode toe op de Hekakker.
Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn er veel nieuwe kinderen gestart: Jonna Venema, Ilona
Weessies, Pieter van der Veen, Emma Daklala, Carlijn Westerhof, Lynn de Boer,
Emma de Bruin en Feline Martens. Veel plezier op onze school!
Schoolroute
Graag attenderen wij iedereen op de schoolroute voor het halen en brengen van kinderen.
Deze schoolroute is ervoor om het autoverkeer en de fietsende scholieren zoveel mogelijk te
scheiden en de verkeersveiligheid in ons dorp te vergroten. Er is slechts één juist route voor
halen én brengen. Naar de school: van Oosteind via de Oosterweg, Esweg, Dorpshuisstraat
naar de kiss and ride strook aan het Schoolpad en vervolgens via de Hekakkerstraat,
Schoolstraat en Asserstraat weer wegrijden. Het zou fijn zijn wanneer iedereen zich daaraan
probeert te houden. Geeft u het ook door aan de oppas of opa’s en oma’s die de kinderen
komen ophalen? Bij de informatie die u aan het begin van deze week heeft ontvangen, vindt
u de route ook.
Opgavenbriefjes en opvangadressen
De kinderen hebben vorige week de eerste week informatie meegekregen. We willen u
vragen om de strookjes zo snel mogelijk bij de leerkracht van uw kind in te leveren. U kunt
het formulier inleveren bij de leerkracht of bij Irene van der Veen. Mocht er iets veranderen
in uw adresgegevens of heeft u een ander e-mailadres, wilt u dit dan doorgeven aan de
administratie (irenevdv@obsdehekakker.nl)?
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Hoofdluiswerkgroep
We willen de groep ouders die vorig schooljaar de hoofdluis gecontroleerd
hebben vragen om deze week nog één keer te komen controleren. Mocht dit
een probleem zijn, dan kunt u dat aangeven bij onze hoofdluiscoördinator, Irene
van der Veen. Wilt u uw kind goed (blijven) controleren? Voor alle duidelijkheid
geven we in het stukje hieronder nog wat informatie over hoofdluis. Wilt u uw
kind goed (blijven) controleren? Luis in je haar? Kammen maar! Dat is de
boodschap die het RIVM geeft aan ouders van schoolgaande kinderen,
leerkrachten en medewerkers van kinderopvangcentra. Nu de scholen weer zijn
begonnen kan een juiste aanpak voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig
probleem wordt. Als een kind hoofdluis heeft, kam het haar dan dagelijks gedurende twee
weken met een luizenkam. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een
antihoofdluismiddel. Controleer ook de huisgenoten. Verder is het verstandig om het te
melden op school, bij (sport)vereniging en vriendjes.
Korfbal
Woensdagmiddag 20 september ’17 vindt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats op de
velden van de kv. Des te Norg. Het toernooi begint om 13.30 uur en zal rond 17.00 uur
eindigen. Net als voorgaande jaren doen er weer teams van onze school mee aan deze
happening. Komt u ze aanmoedigen?
Informatieavond
Maandag 25 september staat de jaarlijkse informatieavond gepland. De uitnodiging hiervoor
vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat u in de klas wordt
rondgeleid door uw zoon/dochter. Uw kind kan u precies vertellen welke methodes er
worden gebruikt en welke werkwijze er in de klas wordt gehanteerd. Uiteraard bereiden de
leerkrachten dit wel voor met de kinderen. De materialen die worden gebruikt, zijn op deze
avond ook te bekijken. Natuurlijk zijn de leerkrachten van de groep ook aanwezig. Mocht
iets niet duidelijk zijn dan kunt u het bespreken. Het is echter niet de bedoeling om op deze
avond vragen te stellen over de vorderingen van uw kind. Daarvoor zijn de contactavonden
in november bedoeld. De leerkrachten van de groep 1/2 houden een informatieavond “oude
stijl” en vertellen hoe er wordt gewerkt in de klas. We zien hierin nog geen rol weggelegd
voor het kind.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 26 september en woensdag 27 september a.s. komt de
schoolfotograaf. De fotograaf gaat dit jaar individuele- en groepsfoto’s maken.
Ook worden op deze dagen de broertjes/zusjesfoto’s gemaakt. Wanneer u
ook de (jongere) niet schoolgaande broertjes en zusjes samen met uw
schoolgaande kinderen op de foto wilt, dan kan dit op woensdagmorgen
08.30 uur. U kunt zich hiervoor inschrijven door een mail te sturen naar
irenevdv@obsdehekakker.nl.
Een paar tips van de fotograaf:
 Bij regenachtig weer is het belangrijk dat de kinderen met droge haren op school
komen.
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 Laat de kinderen kleurrijke kleding aantrekken. (In verband met de kleur van de foto
liever geen lime groene kleding dragen.)
 De foto's worden geheel vrijblijvend gemaakt. U bent dus niet verplicht de foto's te
kopen. Ook is het mogelijk om alleen de groepsfoto's, de individuele foto's of de
foto's met broertjes en zusjes te kopen (of juist niet). Alle varianten zijn dus
denkbaar.
Leerlingenraad
De verkiezing van de leerlingenraad vindt dit jaar plaats op dinsdag 26
september ’17. Alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen zich
verkiesbaar stellen. De leerlingenraad bestaat uit 4 leden,
o 2 leerlingen uit groep 5, hij/zij verzorgt de post
o 2 leerlingen uit groep 6, hij/zij houdt de financiën bij
o 2 leerlingen uit groep 7, hij/zij schrijft het verslag
o 2 leerlingen uit groep 8, hij/zij is de voorzitter
Behalve de leerlingen is er 1 adviserend lid vanuit het schoolteam. Deze leraar ondersteunt
de voorzitter bij het maken van de agenda en het leiden van de vergadering, ondersteunt de
notulist, ondersteunt de penningmeester en onderhoudt de contacten met het schoolteam.
In de school zullen de aankomende week posters hangen waarop de kandidaten zich zullen
promoten. Daarnaast kunnen ze een week lang campagne voeren. Uiteindelijk bepalen de
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 via een stemformulier wie er voor één jaar in de
leerlingenraad komen. De campagnevoering start a.s. maandag. Maandagmiddag 25
september ’17 presenteren de kinderen op het podium hun plannen aan de kinderen.
Belangrijke data:
- 14 september vergadering OV/MR aanvang 20.00 uur
- 15 september overleg leerlingenraad
- 18 september Prinsjesdag
- 20 september van 13.30 t/m 17.00 uur Schoolkorfbal op de velden van kv. DES.
- 25 september Informatieavond alle groepen
- 26 september verkiezingen leerlingenraad
- 26 september schoolfotograaf
- 26 september nieuwsbrief nr. 2
- 26 september van 15.00 tot 17.30 uur studiemiddag “Kindgesprekken” team
- 27 september schoolfotograaf
- 27 september Start kinderpostzegelactie groep 8
- 29 september koffieochtend van 08.30 – 09.30 uur
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

