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Sinterklaas
Van Sinterklaas hebben we een mail ontvangen met het bericht, dat hij
dinsdag 5 december een bezoek aan de Hekakker zal brengen. We
zullen de goedheiligman en zijn Pieten om ongeveer 8.30 uur
verwelkomen aan de achterkant van de school bij de gymzaal. Na de
ontvangst is er voor de groepen 1 t/m 4 een Sinterklaascircuit. Een
verzoek aan de kinderen van groep 3 en 4 om deze dag gymschoenen
mee te nemen. De groepen 5 t/m 8 vieren het feest in hun eigen groep.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen. De
kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. De groepen 5
t/m 8 gaan gewoon tot 14.30 uur naar school.
Schoolfruit
Vorige week zijn we weer gestart met het uitdelen van het schoolfruit op
de woensdag, donderdag en vrijdag. In het vervolg ontvangt u uiterlijk
maandag van ons een mailtje met daarin het schoolfruit voor die week.
Wanneer u denkt dat uw kind het schoolfruit niet lust, vragen we u ander
fruit mee te geven. Uiteraard proberen we de kinderen wel te
stimuleren om het schoolfruit te proeven!
Voedselbankactie
Vanaf zaterdag 9 december doet onze school weer mee aan de
voedselbank actie van RTV Drenthe. In de week van 11
december staat er in de hal een kraampje waar u de goederen
kunt inleveren. We hopen weer een grote hoeveelheid
producten op vrijdagochtend 15 december te kunnen aanbieden
bij de studio van RTV Drenthe. Het boodschappenlijstje van de
voedselbank ziet u hiernaast afgebeeld. In dezelfde periode
zamelen andere regionale omroepen goederen en geld in voor
de voedselbanken in hun eigen gebied.
Contactavond
Vandaag en donderdag 23 november vinden de
oudergesprekken plaats. Alle kinderen uit groep 1 t/m 7 hebben
hiervoor een uitnodiging ontvangen. U kunt in het ouderportaal van Parnassys het
oudergespreksformulier lezen. Zo weet u van tevoren al wat de leerkracht met u wil
bespreken. Als u zelf nog andere onderwerpen wilt bespreken, dan kunt u reageren door op
de button reageer in het ouderportaal te klikken. Mocht u uw inloggegevens kwijt zijn dan
kunt u een mail sturen naar irenevdv@obsdehekakker.nl. U krijgt dan een nieuwe code om
in te loggen.
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Belangrijke data:
 21 november en 23 november contactavond groep 1 t/m 7
 24 november groep 8 brengt een bezoek aan het Drents Museum en Drents Archief
 5 december Sinterklaasfeest op school.
 5 december nieuwsbrief nummer 6
 7 december Prinses Amalia jarig.
 8 december start kerstatelier
 11 december deze week wordt een extra kerstnieuwsbrief gemaild.
 12 december mogelijke stakingsdag.
 19 december nieuwsbrief nummer 7
 20 december Kerstmaaltijd van 17.00 uur tot 18.30 uur
 22 december ’s middags alle leerlingen vrij
 23 december t/m 8 januari kerstvakantie
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

Bericht van buiten:
Sinterklaas geeft in de Bibliotheek een schoenboekje cadeau
Sinterklaas komt op 18 november weer in Nederland. Hij komt ook langs
in de bibliotheken van Noordenveld. Kinderen die hun schoentje zetten in de bibliotheken
Norg, Peize en Roden krijgen en schoenboekje met voorleesverhaaltjes van
kinderboekenschrijfster Tosca Menten. Zij is bekend van o.a. de zeer populaire serie Dummie
de Mummie.
Kom vanaf 18 november een vouwschoen ophalen in een van de bibliotheken. Knutsel het
schoentje in elkaar, versier het en zet het in de Bibliotheek. Vanaf 29 november komt
Sinterklaas langs om de schoenen te vullen met voorleesboekjes. Voor kinderen van 3 – 6
jaar.
29 november: ’t Heerlijk Voorleesavondje
Woensdagavond 29 november is door de Bibliotheek uitgeroepen tot ’t Heerlijk
Voorleesavondje. Wij roepen alle ouders van Nederland op hun kind(eren) dan minimaal een
kwartier voor te lezen.
Doe je ook mee? Want door slechts een kwartiertje per dag nemen hun lees- en
taalvaardigheid én daarmee de schoolprestaties van kinderen enorm toe.
Piet komt voorlezen in Bibliotheek Roden
Op woensdag 29 november komt de Voorleespiet in Bibliotheek Roden. Het voorlezen begint
om 15.00 uur. De toegang is gratis!
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Nieuws van de bieb:
Samen Mediawijs!
De huidige generatie kinderen groeit op in een wereld vol media. Een wereld vol fantastische
mogelijkheden, maar helaas ook met risico’s. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (17
t/m 24 november) staat het thema ’Generatie Media: samen mediawijs’ centraal.
Leerkrachten, ouders en kinderen worden opgeroepen om zowel thuis als op school samen
in gesprek te gaan over ons online gedrag en mediawijze vaardigheden.
Doet je kind op school mee aan Media Masters? Via dit interactief spel voor de groepen 7 en
8, maken leerlingen spelenderwijs kennis met de kansen en gevaren van media en moeten
de leerlingen ook thuis op mediamissie.
Op www.mediawijsheid.nl/ouders krijg je veel leuke en handige tips om thuis met je
kind(eren) aan de slag te gaan.
Ook bibliotheken organiseren vaak activiteiten in de Week van de Mediawijsheid. Meer
informatie over deze activiteiten op www.bibliothekendrenthe.nl.
t/m 24 2017.
Boekentips om samen aan de slag te gaan met media:

Hoe biedt je thuis leesplezier?
Nieuw op www.debibliotheekopschool.nl is de informatie voor ouders hoe je thuis het
leesplezier kunt stimuleren. Vol tips voor leuke boeken, voorlezen, websites en landelijke
leescampagnes.
Boekentip onderbouw:
Abby Hanlon - Sammie de fantastische
Sammie mag niet meespelen met haar broer en zus. Daarom heeft ze
fantasievriendjes. Als haar zus vertelt dat de griezelige mevrouw Kakenkraker
Sammie wil opeten, slaat Sammies fantasie helemaal op hol.
Een van de zes delen uit de nieuwe serie 'Tijgerlezen', boeken voor
beginnende lezers waarbij geen rekening is gehouden met technische
leesniveaus maar leesplezier vooropstaat.

