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Juf Nina 25 jaar in het onderwijs!
Vorige week woensdag is juf Nina
feestelijk ontvangen op onze school.
Reden? Juf Nina is 25 jaar werkzaam
in het onderwijs waarvan 21 jaar op
de Hekakker. ’s Morgens is ze in een
Cadillac opgehaald door meester
Collin en meester Han. Aangekomen
bij school stonden alle kinderen op
het plein haar op te wachten. De
leerlingen waar ze les aangeeft
hadden allemaal een persoonlijke
boodschap op een hart geschreven.
Donderdagavond hebben we met het
team het jubileum gevierd.

Politiecontrole bij OBS de Hekakker
Op woensdag 18 oktober mochten drie leerlingen uit groep
8 tijdelijk de functie van politieagent bekleden. De mensen
die zich netjes aan de regels hielden kregen van hen een
OK-kaart uitgedeeld en de mensen die dit niet deden
konden van de heren een waarschuwing verwachten. Er
werd gecontroleerd of de kiss-and-ride strook juist werd
gebruikt, of de schoolroute werd gevolgd en of mensen
juist parkeerden (niet bij de gymzaal bijvoorbeeld). In de
Schoolstraat en de Steeg (aan de kant van de gymzaal)
geldt een parkeerverbod op het tijdstip dat de controle
plaatsvond en dat is niet voor niks. Er komen daar veel
schoolgaande kinderen langs, vooral op de fiets, maar ook lopend.
Er is 5x keer een waarschuwing gegeven voor parkeren bij de gymzaal. Daarnaast kwam er
1x een auto langs de gymzaal rijden (en dus niet via de schoolroute). De kiss-and-ride-strook
is 3x als parkeerplaats gebruikt, terwijl het de bedoeling is de kinderen hier uit de auto te
laten stappen en daarna weer door te rijden. Tot slot zijn 12 auto’s tegen de schoolroute in
gereden, waardoor er op het smalle stuk tussen de Asserstraat en school een knelpunt
ontstond en mensen die wel via de schoolroute reden niet verder konden.
Niet voor niks adviseert de school ouders en verzorgers de schoolroute te nemen als men
met de auto komt. Daarmee wordt niet alleen de fiets- en wandelroute naar school veiliger
voor de kinderen, maar ook de oversteek aan de Asserstraat wordt zo ontlast. Tegen de
schoolroute in rijden wordt om die reden dan ook afgeraden. We willen toch allemaal dat
onze kinderen veilig op school en weer thuiskomen?
De politiecontrole was een succes! Ondanks dat een aantal mensen een waarschuwing heeft
gekregen, zijn er ook veel OK-kaarten uitgedeeld. Eén van de ouders vertelde de auto bij
Elzer te hebben geparkeerd. Ook OK en een prima alternatief!
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Nieuwe leerlingen
In deze periode zijn er weer een paar leerlingen op onze school gestart. Liam
Staal, Sarah Kok, Janne van Dijk, Teun van Dijk en Tjitse van Dijk; veel plezier
op de Hekakker!
Schoolfruit
In een vorige nieuwsbrief hebben we u al verteld dat we weer mee mogen
doen aan het verstrekken van 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 volgende
week t/m 20 april 2018 bieden wij de kinderen driemaal per week
verschillende soorten groente en fruit aan. Op woensdag, donderdag en
vrijdag hoeft u uw kind dus geen ander fruit mee te geven.
Lessen brandveilig leven
Op dinsdag 31 oktober en donderdag 02 november is de Brandweer langs
geweest op onze school. Speciaal opgeleide brandweerlieden kwamen in alle
groepen langs om te praten over een brandveilig leven. Op een informatieve en
speelse manier werd er informatie gegeven om vertrouwd te raken met
brandveiligheid binnen de eigen leefomgeving. Met behulp van de speciaal
ontwikkelde werkbladen, hebben de kinderen onderzocht of hun eigen woning
wel brandveilig is. Ook hebben kinderen geleerd dat Smokey het beeldmerk is
van de brandweer en symbool staat voor brandveiligheid.
Algemene Ledenvergadering (ALV) verplaatst.
De ALV van de Oudervereniging is verplaatst naar donderdagavond 9 november a.s. We
starten om 19.30 uur. De stukken heeft u intussen via de mail ontvangen.
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?
Contactavonden
Op dinsdag 21 november en donderdag 23 november staan de contactavonden gepland. Alle
kinderen uit groep 1 t/m 7 zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Omdat de kinderen
en de ouders van groep 8 in september al een gespreksavond hebben gehad, geldt voor deze
groep de term gespreksavond indien gewenst. We proberen zoveel mogelijk broertjes/zusjes
op dezelfde avond uit te nodigen. Vanaf zaterdag 18 november ’17 kunt u in het ouderportal
van Parnassys het oudergespreksformulier lezen. Zo weet u van tevoren wat de leerkracht
met u wil bespreken.
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Nieuwe brigadiers
Vorige week zijn er maar liefst 10 nieuwe brigadiers opgeleid! Hier zijn wij erg blij mee.
Er zijn nog een aantal ouders die zich ook hadden opgegeven maar op de avond van de
instructie niet aanwezig konden zijn. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte
wanneer er weer een instructieavond gehouden wordt.
Week van de Mediawijsheid
Generatie Media: samen mediawijs
De huidige generatie kinderen en jongeren groeit op in een wereld vol
media. Een wereld waarin je slechts een smartphone nodig hebt om
dagelijks op ontdekkingsreis te gaan. Waarin je eenvoudiger met elkaar in
contact kan komen dan ooit tevoren. Maar behalve deze eindeloze
mogelijkheden, zijn er ook risico’s. Van cyberpesten en wraakporno tot nepnieuws en
radicalisering. De manier waarop we ons online gedragen, kan uiteindelijk grote
maatschappelijke gevolgen hebben.
Hierover moeten we met elkaar in gesprek, maar dat is niet altijd even makkelijk. Omdat we
elkaar niet begrijpen, een andere ‘taal’ spreken of de mediawijze skills missen om tot de
kern door te kunnen dringen. Daarom is het thema van de Week van de Mediawijsheid
2017 Generatie Media: samen mediawijs. Van 17 tot en met 24 november worden
docenten, professionals, ouders, kinderen en jongeren opgeroepen om zowel thuis als in de
klas samen in gesprek te gaan over ons onlinegedrag en mediawijze vaardigheden. Zodat we
elkaars leefwerelden beter leren begrijpen en de volgende stap kunnen zetten richting een
generatie die klaar is voor een mediawijze toekomst.
Kerstkoor
Ook dit jaar heeft onze school weer een kerstkoor met kinderen uit de groepen 5 t/m 8.
Naast het optreden tijdens onze kerstviering zal het koor ook optreden tijdens de
kerstuitvoering van het Gemengd Zangkoor “De Brinkzangers” en muziekvereniging de
Vooruitgang die gehouden wordt op zaterdagavond 16 december a.s. in de Brinkhof. De
repetities van het kerstkoor vinden dit jaar plaats tijdens het atelier. Vanuit de Vooruitgang
zal Jan Dijk samen met juf Nikki de begeleiding op zich nemen.
Koffieochtend
Op woensdagochtend 8 november staat de 2e koffieochtend van dit schooljaar op de
agenda. Onder het genot van een kopje koffie/thee zullen we weer bespreken wat er op dit
moment actueel is op school. We starten om 08.30 uur.
En dan nog tot besluit:
Zoals u waarschijnlijk weet kunt u al geruime tijd plastic doppen op school inleveren voor het
goede doel. Nu valt het ons op dat er de laatste periode ook ijzeren doppen worden
ingeleverd. Dit is echter niet de bedoeling.
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Belangrijke data:
 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.
 09 november om 19.30 uur ALV van de Oudervereniging
 10 november start 3e periode atelier
 17 november Leerlingenraad
 21 november en 23 november contactavond groep 1 t/m 7
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

Bericht van buiten:
Help je Deniz mee zoeken?
Deniz (6) zoekt supergewone pleegouders. Niet voor zichzelf, maar voor kinderen die tijdelijk
niet thuis kunnen wonen. Wij hebben ons schoolhek beschikbaar gesteld voor een spandoek
en helpen Deniz met zoeken.
Kinderen hebben een veilige, stabiele en liefdevolle plek nodig om zich evenwichtig te
kunnen ontwikkelen.
Gelukkig vinden ze die doorgaans thuis. Er zijn soms situaties dat het ouders (tijdelijk) niet
lukt om voor hun kind te zorgen. Dan is het fijn om een kind bij pleegouders onder te kunnen
brengen. Voor kinderen in Drenthe, in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar, zoekt Yorneo voor korte
of langere tijd, maar ook soms voor één of twee weekenden per maand een warme en
passende plek. Heb jij ruimte in je huis en hart?
Kijk op www.pleegouderworden.nl voor meer informatie, vraag een informatiepakket aan of
kom naar een van de informatiebijeenkomsten van Yorneo:
Maandag 13 november, 19.30 uur in Papenvoort
Woensdag 29 november, 9.00 uur in Gieten
Donderdag 30 november, 9.00 uur in Meppel
Donderdag 30 november, 19.30 uur in Roden
Donderdag 14 december, 19.30 uur in Papenvoort
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De Bibliotheek op school werkt opnieuw samen met Nederland Leest Junior. November is
de maand van Nederland Leest, de grootste leesbevorderingscampagne van de openbare
bibliotheek.
Nederland Leest zet na tien succesvolle edities niet meer jaarlijks één boek centraal,
maar een thema. In 2017 is dat: robotica. De campagne wil Nederland niet alleen aan
het lezen zetten, maar ook aan het debatteren. Voor volwassenen is gekozen voor het
boek Ik, robot van Isaac Asimov. Die wordt de hele maand november door de
bibliotheken uitgedeeld aan leden en niet-leden.
Sinds vorig jaar heeft de campagne Nederland Leest ook een junior-editie. Want kinderen
willen natuurlijk ook meepraten over thema’s van de toekomst. Dit jaar is gekozen voor
een thema dat zeker met de toekomst heeft te maken, namelijk robotica. Het boek dat in
de junior-editie centraal staat is Cyberboy van Tanja de Jonge; een
spannend boek voor bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet
onderwijs.
Voor Nederland Leest Junior is het boek Cyberboy van Tanja de Jonge
gekozen. Kevin zag zijn vriend Bjorn voor het laatst in het ziekenhuis,
na een ongeluk, hersendood. Twee jaar later ontmoet hij Bjorn weer. Zijn vriend is
wel erg veranderd; het lijkt wel alsof hij geen eigen emoties heeft en de
gezichtsuitdrukkingen van andere
imiteert. Kevin is de ik-verteller in dit meeslepende verhaal over de consequenties
van een vergevorderde geneeskunde, waarbij mens en machine gecombineerd
worden. In Cyberboy, dit jaar genomineerd voor de Jonge Jury, speelt robotica een
belangrijke rol. Wanneer is iemand nog een mens en wanneer een machine?

Speciaal voor scholen is educatief materiaal ontwikkeld voor groep 7 en 8.
De lesbrief, een presentatie voor op het digibord, werkbladen met
opdrachten en voorleesfragmenten zijn op de website
www.nederlandleest.nl/school te vinden als download. In deze les van 90 minuten leren
de leerlingen om stap voor stap een mening te vormen over robotica en Cyberboy en om
hierover in gesprek te gaan. De stelling die centraal staat is: Omgaan met emoties moet
je leren.
De scholen in Noordenveld krijgen één exemplaar van het boek Cyberboy om zo de
gelegenheid te bieden het boek voor te lezen in de klas en er samen met de leerlingen
over te debatteren. De bijbehorende lesmaterialen worden digitaal naar de scholen
toegestuurd.
Leerlingen van 10 – 14 jaar kunnen vanaf 1 november in de bibliotheek in Roden een
gratis exemplaar van het boek ‘Cyberboy’ ophalen (Heerestraat 178).

