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De deuren blijven dicht op 5 oktober!
Op 20 september heeft u van ons een mail ontvangen over de staking
van 5 oktober a.s. De deuren van de school blijven deze dag gesloten.
Het is een rigoureuze maatregel maar wij vinden, net als alle andere
OPO Noordenveld scholen, dat wij genoodzaakt worden om aan deze
staking deel te nemen. Wij gaan staken omdat er een enorm tekort
aan leraren dreigt. Daarnaast strijden we voor een lagere werkdruk
en gelijk trekken van het salaris met het Voortgezet Onderwijs. Deze staking is een vervolg
op de prikactie die we vorig schooljaar hebben gehouden. We hopen op uw begrip.
Schoolfruit
We zijn ontzettend blij u te kunnen vertellen dat onze school wederom mag
deelnemen aan EU-Schoofruit. Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor 20 weken
lang gratis schoolfruit. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt
aangeboden door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en
de schoolfruitleveranciers. EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en
groente te eten in de klas. Vanaf 13 november 2017 t/m 20 april 2018 kunnen
wij de kinderen driemaal per week verschillende soorten groente en fruit
aanbieden. We gaan dit doen op de woensdag, donderdag en vrijdag. U hoeft
uw kind op deze dagen dus geen ander fruit mee te geven.
Nieuwe leerlingen
Manoa Bos is in deze periode op onze school gestart. Veel plezier gewenst op de
Hekakker!
Hoofdluiswerkgroep
Via het ouderhulpformulier hebben we de luizenouders geselecteerd. Deze ouders hebben
intussen een mail hierover gehad. Mocht u zich ook hebben opgegeven en geen mail hebben
ontvangen dan hadden zich meer ouders aangemeld dan nodig was. We willen u bedanken
voor uw aanbod.
Korfbal
Op woensdagmiddag 20 september is het jaarlijks schoolkorfbaltoernooi gehouden. Aan dit
toernooi hebben de kinderen van Obs de Hekakker, Obs de Elsakker en SWS de Schans
meegedaan. Alle kinderen hebben een sportieve strijd gestreden en dit kwam ook tot uiting
in de eindstand. Verschillende teams hebben een podium plaats behaald. De winnaars van
groep 7/8 en 5/6 mogen de voormalige gemeente Norg vertegenwoordigen bij de regionale
kampioenschappen in juni. We willen alle ouders die geholpen hebben deze middag heel erg
bedanken voor de aanmoedigingen.
Cultuurmenu in groep 7 en 8
Vanmorgen heeft groep 7 en 8 in het kader van Cultuurmenu een voorstelling in de Brinkhof
bezocht. De voorstelling heet Lipland en wordt opgevoerd door Toneelgroep Vest. Het
verhaal gaat over Suus en haar vader die al twee jaar en zevenenveertig dagen op een eiland
zitten dat alles te bieden heeft wat een mens nodig heeft om te overleven. Eten, drinken,
ligstoelen, warmte en veiligheid. Maar er zijn geen andere mensen, er is niks te doen, geen
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enkele afleiding. Dus hebben ze alle tijd om terug te denken aan wat ze hebben
meegemaakt. Vader en dochter helpen elkaar in een lichtvoetige, ontroerende en
uiteindelijk indringende voorstelling met het wachten op een overtocht naar…. Het Beloofde
Land.
Cultuurmenu in de groepen 5 en 6
Vandaag komt Massimo op bezoek in groep 5a/6a en 5b/6b. Excentrieke voorwerpen gaat
hij tonen in de klas en hij vertelt daarbij het spannende streekverhaal. Al eeuwen verdient
verhalenverkoper Massimo zijn brood met het vertellen van verhalen. Met zijn koffer vol
schatten uit het verleden reist hij naar kermissen en jaarmarkten over de hele wereld. Maar
de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig zijn er botsauto’s en automaten. En dat is ook leuk.
Maar niet voor Massimo. Hij vertelt liever in alle rust zijn verhalen. Het zijn verhalen die
passen bij de plek… maar wel verhalen geplukt uit een willekeurig tijdperk.
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.
Gistermiddag hebben de kandidaten zich op het podium gepresenteerd en hun plannen aan
de kinderen verteld.
Studiemiddag
Het is een drukke dag vandaag. Naast de schoolfotograaf, verkiezing leerlingenraad en
cultuurmenu in de groepen 5, 6, 7 en 8 staat er nog een studiemiddag voor het team op het
programma. Het thema is “Kindgesprekken”!
Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 27 september gaan de leerlingen uit groep 8 weer op pad om de nieuwste
kinderpostzegels, kaarten en pleisters te verkopen. Met de opbrengst kunnen we kwetsbare
kinderen in Nederland en het buitenland kansen bieden op een betere toekomst.
Koffieochtend op 29 september
Op vrijdagochtend 29 september om 08.30 uur vindt de eerste koffieochtend van dit jaar
plaats. We hopen dat deze ochtend net zo goed bezocht wordt als de koffieochtenden van
het vorig schooljaar! Tijdens deze ochtend gaan we graag met u in gesprek over onze school.
Voor informatie over de koffieochtend, kijk op onze website.
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Kinderboekenweek van 4 t/m 15 oktober
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar “Gruwelijke eng”.
Nachtmerries, enge geluiden, onverklaarbare schaduwen: er is voor kinderen
veel om bang voor te zijn. Boeken kunnen helpen die angsten te bedwingen. Als
zelfs Bert en Bart zombies kunnen verslaan, dan kunnen alle kinderen dat ook.
En met trollen zoals Trubbel kun je vriendschap sluiten. Zelfs een grote
gevaarlijke Grompel kun je overleven…. Enge verhalen zijn de leukste en
spannendste vorm van therapie, want met mooie en vaak grappige verhalen
overwin je je grootste angsten.
U begrijpt vast dat ons spannende weken staan te wachten. We houden als leerkrachten
natuurlijk rekening met de leeftijd van de kinderen in de verschillende bouwen en zullen
gesprekken in de groepen voeren over dingen die kinderen spannend en eng vinden. In de
schoolbieb staan de spannende boeken deze periode centraal. Kinderen kunnen ze lenen en
leerkrachten kunnen eruit voorlezen.
Onze start is op woensdag 4 oktober. De kinderen mogen die ochtend iets meenemen
(wel graag voorzien van naam) dat ze eng of griezelig vinden en/of verkleed op school
komen.
Op de sites van o.a. de bibliotheek in Assen en Daan Nijman in Roden kunt u lezen welke
activiteiten in het kader van de Kinderboekenweek gepland zijn.
Voorleeswedstrijd
In de groepen 5 t/m 8 vindt tijdens de Kinderboekenweek de voorleeswedstrijd plaats. Alle
kinderen uit deze groepen mogen hieraan meedoen. We zijn zeer benieuwd wie de
voorleeskampioen in elke klas wordt. De finale van de voorleeswedstrijd is op
donderdagmiddag 12 oktober. De nummers één en twee uit groep 7 en 8 doen hier aan
mee. De winnaar gaat uiteindelijk onze school vertegenwoordigen bij de regionale
voorleeswedstrijd in Roden. De voorleeskampioenen uit de groepen 5 en 6 mogen ook
meedoen aan de finale op school. Zij mogen echter niet onze school vertegenwoordigen bij
de regionale voorleeswedstrijd in Roden
Fietscontrole
Denkt u aan de jaarlijkse fietscontrole? Deze wordt gehouden op
vrijdag 6 oktober. Het is belangrijk dat de kinderen uit groep 3 tot
en met 8 deze dag op fiets naar school komen.
Voorafgaand aan de officiële fietscontrole willen we op maandag
2 oktober alle leerlingen van groep 3 t/m 8 de gelegenheid
bieden om hun eigen fiets te keuren. Dit doen ze aan de hand
van een controlelijst onder leiding van de eigen leerkracht. Er is
in die week dan nog tijd om eventuele mankementen te
repareren. We hopen dat alle fietsen op de dag van de
fietskeuring op 6 oktober OK zijn. Misschien kunt u van tevoren al een aantal zaken
controleren. Kijkt u bijvoorbeeld eens naar de verlichting, bel, remmen en banden. We
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hopen dit jaar op een hoog percentage goedgekeurde fietsen. In de volgende nieuwsbrief
zullen we u op de hoogte houden of dit gelukt is.
Gymtassen
De groepen 1 en 2 hebben een gymtas op school liggen. De andere groepen nemen hun
gymtas alleen mee op de dag dat ze gym hebben. Het is niet de bedoeling dat de gymtassen
van de groepen 3 t/m 8 op school blijven liggen.
En dan nog tot besluit:
Denkt u nog even aan de Ewaste race? Heeft u nog oude elektronica staan waar u niets meer
mee doet? Lever dit dan in op de Hekakker! Ewaste race is een project voor en door groep 7
en zij kunnen er een schoolreisje mee winnen naar NEMO! Draag u ook uw steentje bij?
Belangrijke data:
- 26 september verkiezingen leerlingenraad
- 26 september schoolfotograaf
- 26 september van 15.00 tot 17.30 uur studiemiddag “Kindgesprekken” team
- 26 september Cultuurmenu Massimo voor de groepen 5 en 6
- 26 september Cultuurmenu Lipland voor de groepen 7 en 8
- 27 september schoolfotograaf
- 27 september Start kinderpostzegelactie groep 8
- 29 september koffieochtend van 08.30 – 09.30 uur
- 2 oktober fietscontrole door de kinderen zelf
- 4 oktober tot en met 15 oktober Kinderboekenweek
- 5 oktober Landelijke stakingsactie
- 6 oktober fietscontrole door DVL
- 12 oktober Voorleeswedstrijd

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

