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Leerlingenraad
De stemmen zijn geteld!!! De leerlingenraad
voor dit schooljaar is gekozen. Op de foto
ziet u de raad voor dit schooljaar. Naast de
raadsleden willen we alle kinderen die mee
hebben gedaan aan de verkiezing, bedanken
voor hun deelname. Geweldig hoe jullie je
hebben gepresenteerd!!
Schoolfoto’s
Vandaag krijgen de kinderen de inlogkaarten
van de schoolfoto’s mee naar huis. Alle
ouders die binnen 10 dagen inloggen ontvangen een gratis groepsfoto ongeacht of u een
individuele foto koopt.. U bent niet verplicht om de schoolfoto te bestellen.
Informatieavond
Op maandagavond 25 september ’17 vond de informatieavond plaats op onze school.
Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 vertelden vol trots aan hun ouders hoe een schooldag
eruitziet. Alleen de ouders van de groepen 1 en 2 kregen nog een klassikale uitleg over het
schoolaanbod bij de kleuters. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond. Mochten er
nog vragen zijn, dan horen wij het graag.
Koffieochtend
Op vrijdagochtend 29 september vond de 1e koffieochtend van dit schooljaar plaats. Onder
het genot van een kopje koffie/thee hebben we gesproken over de start van het schooljaar,
Bibliotheek op School (BOS), de Ewaste race van groep 7, kindgesprekken, de MR enquete,
vaste leerkrachten voor groep 7 & 8 en nog meer onderwerpen. Het verslag van deze
ochtend is te vinden op onze website. De volgende koffieochtend vindt plaats op woensdag
08 november.
Groep 7 speelt het Provinciespel in het Provinciehuis
Aankomende donderdag neemt groep 7 deel aan het provinciespel in het Provinciehuis te
Assen. Tijdens het Provinciespel ligt midden in de Statenzaal een grote provincieplattegrond,
met daarop enkele grote plaatsen en wegen. Wat voor voorzieningen moeten er komen, en
waar? Daar beslissen de leerlingen over middels hun zelf opgerichte politieke partijen.
Hierbij ervaren de leerlingen dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig
zijn in een democratische samenleving. Tot slot kunnen de leerlingen vragen stellen aan
echte Statenleden en er op die manier achter komen of de vergaderingen in het echt ook zo
is verlopen.
Fietscontrole
Afgelopen vrijdag 6 oktober ’17 vond de fietscontrole plaats op onze school.
Janetta Kuperus, Diana Noordhuis, juf Gonny en juf Ingrid van Dam waren deze
ochtend aanwezig om alle fietsen te controleren. Op een paar fietsen na die nog
een herhaalafspraak hebben, zijn alle fietsen goedgekeurd. Het is fijn om te
weten dat de kinderen dagelijks op een goedgekeurde fiets naar school gaan!!
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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 wordt gehouden op
donderdagmiddag 12 oktober. De nummer 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 twee beste lezers van groep 5 en groep 6 strijden deze
middag om de titel voorleeskampioen groep 5 en 6.
Groep 3 en 4 bezoeken voorstelling Centrale geheimen bank
Maandag 16 (groep 4b), dinsdag 17 (groep 3b) en woensdag 18 oktober (groep 3a/4a)
brengen de groepen 3 en 4 een bezoek aan de theatervoorstelling De Centrale Geheimen
Bank. Aan dit loket ontvangt Bram al jaren alle geheimen van de wereld. Per afdeling staan
vluchtige leugentjes, verjaardagsverrassingen, nooit-verstuurde-liefdesbrieven,
geheimschriften en dagboeken netjes naast elkaar opgeslagen. Al die geheimen verblijven
hier veilig opgeborgen. Zo nu en dan worden ze afgestoft en gecontroleerd.
“Zat hier nog wat in of is het al verklapt?”
Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn geheimen kwijt kan helpt de jonge Ben sinds kort een
handje. Het is allemaal erg spannend voor hem. Hij moet dan ook nog een hoop leren. Het is
best lastig om alles goed te doen. Je mond te houden en deze niet voorbijpraten.
De dingen die hij af en toe tegen komt… of had ik dat niet mogen zeggen…?”
In een fantasievolle voorstelling waarin poppen- en object-theater naast elkaar een plek
hebben. Voor kinderen die voor het eerst of misschien al geoefende geheimhouders zijn.
Restaurant De Hekakker
Sinds vorige week is ons restaurant weer geopend. De kinderen van groep 8 hebben de spits
afgebeten met het thema “Gala”! Gezien de reacties van de ouders en kinderen was het
weer een groot succes.
In de week voorafgaand aan de herfstvakantie zijn de beide groepen 5/6 aan de beurt.
Dinsdag 17 oktober groep 5/6b en donderdag 19 oktober groep 5/6a. Het thema houden we
nog even geheim, zodat de ouders ’s avonds echt verrast worden.
Op dinsdag 07 november runnen de kinderen van groep 7 het restaurant.
Hekakker’s Got Talent
Twee jaar geleden zijn we gestart met Hekakker’s Got Talent. Dit is zo goed bevallen dat we
hier ook dit schooljaar mee doorgaan. Deze activiteit vindt plaats op de vrijdagochtend voor
de herfst-, voorjaars- en Pinkstervakantie van 10.45 tot 12.00 uur. Kinderen kunnen hun
talenten op het podium laten zien. De eerste Hekakker’s got talent van dit schooljaar wordt
gehouden op vrijdag 20 oktober 2017. De kinderen uit groep 1b/2b, 3a/4a en groep 7
treden dan op en laten u zien over welke talenten zij beschikken. Hierbij nodigen we de
ouders/verzorgers en opa’s - en oma’s met kinderen in deze groepen uit. Hekakker’s Got
talent vindt plaats in de gymzaal.
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Lessen brandveilig leven
Op dinsdag 31 oktober en donderdag 02 november komt de Brandweer
langs op onze school. Speciaal opgeleide brandweerlieden komen in alle
groepen langs om te praten over een brandveilig leven. Op een
informatieve en speelse manier wordt er informatie gegeven om
vertrouwd te raken met brandveiligheid binnen de eigen leefomgeving.
Met behulp van de speciaal ontwikkelde werkbladen, kunnen de
kinderen onderzoeken of hun eigen woning wel brandveilig is en wordt
er inzicht verkregen over de mate van brandveiligheid in de thuisomgeving. Smokey is een
beeldmerk van de brandweer en staat symbool voor brandveiligheid.
Atelier lampionnen maken
Vrijdagmiddag 20 oktober en 03 november zal het atelier voor groep 5 t/m 8 in het teken
staan van lampionnen maken. Vandaag ontvangen de ouders van de kinderen via de mail het
opgaveformulier. Wilt u voor vrijdag 13 oktober a.s. het formulier invullen met uw kind? Het
resultaat van de gemaakte lampionnen kunt u zien tijdens onze lampionkijkavond op
donderdag 09 november.
Lampion kijkavond
Ook dit jaar organiseren we weer een lampionkijkavond, die voor iedereen toegankelijk is.
Op donderdag 09 november van 18.00 uur tot 19.00 uur showen de kinderen in hun eigen
klas aan u de gemaakte lampion. U komt toch ook kijken?
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 nog deze week 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:
 12 oktober van 10.00 – 12.00 uur groep 7 Provinciespel.
 13 oktober om 08.45 uur de 1e vergadering van de nieuwe leerlingenraad.
 13 oktober atelier 2e periode (3).
 16 oktober om 11.00 uur groep 4b voorstelling Geheimenbank in Peize.
 17 oktober om 10.45 uur groep 3b voorstelling Geheimenbank in Nieuw – Roden.
 17 oktober vanaf 17.45 uur restaurant De Hekakker groep 5/6b.
 18 oktober om 11.00 uur groep 3a/4a voorstelling Geheimenbank in De Dobbe.
 18 oktober om 20.00 uur MR/OV-vergadering.
 19 oktober vanaf 17.45 uur restaurant De Hekakker groep 5/6a.
 20 oktober Hekakker’ s Got Talent groep 1b/2b, 3a/4a en groep 7.
 20 oktober atelier Lampion (1)
 23 t/m 27 oktober Herfstvakantie.
 30 oktober deze week hoofdcontrole
 31 oktober lessen brandveilig leven gegeven door de brandweer.
 2 november lessen brandveilig leven gegeven door de brandweer.
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03 november atelier lampion (2).
07 november nieuwsbrief nummer 4.
07 november vanaf 17.45 uur restaurant De Hekakker groep 7.
08 november om 08.30 uur koffieochtend.
08 november de kinderpostzegels worden vandaag afgeleverd.
09 november van 18.00 tot 19.00 uur Lampionkijkavond.
10 november start 3e periode atelier

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

Bericht van buiten:
24 oktober: Mega-Speel-Dag
Op dinsdag 24 oktober aanstaande organiseert Beweegdorp
Norg, in samenwerking met de Brinkhof en de sport- en
cultuurcoaches van de gemeente Noordenveld een MegaSpeel-Dag, bedoeld voor kinderen t/m groep 8.
Tussen 10:30 en 15:00 uur toveren we de sporthal van de
Brinkhof voor één dag om tot een waar speelpaleis. We
hebben diverse luchtkussens geregeld, zoals een
speeleiland, een springkussen met een glijbaan, een
pannakooi en een mega-storm-baan van maar liefst 15
meter! Er wordt een speciaal gedeelte afgezet voor kinderen
t/m groep 3, met onder andere springkussens in de vorm
van een koe en een clowntje en een echte ballenbak.
In de dorpshuiszaal is ruimte voor wat oud-hollandse
spelletjes zoals een mega-sjoelbak en vier-op-een-rij. Hier
kunnen de kinderen ook knutselen, schminken en is er een
‘bioscoop’ om rustig bij te komen als je moe bent van het
spelen. De kosten voor deelname aan de Mega-Speel-Dag
bedragen € 5,00, inclusief ranja en een broodje knakworst.
Aanmelden en betalen gaat bij voorkeur via de
activiteitenladder van de WIN; dit is mogelijk tot 17 oktober
aanstaande. Uiteraard kun je ook spontaan langskomen op dinsdag 24 oktober. Graag tot
dan!
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