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Nieuwe leerlingen
De afgelopen periode zijn Tessa van Rijswijk, Julia Bouwknecht en Jelte
Bax bij ons op school gestart in groep 1. Wij wensen ze veel plezier op de
Hekakker.
Voedselbankactie
Ook dit jaar was de voedselbankactie weer een groot succes. Ondanks dat
de inzameling van twee weken naar 1 week was teruggebracht, hebben
we afgelopen vrijdag toch weer 18 dozen naar RTV Drenthe gebracht.
Namens de leerlingenraad, die deze actie heeft voorgesteld, willen we
iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan deze actie!!
Optreden kerstkoor
Afgelopen zaterdagavond 16
december vond in de Brinkhof de
jaarlijkse kerstuitvoering plaats van het Gemengd
Zangkoor “De Brinkzangers”. Het kinderkoor van onze
school, dat dit jaar uit maar liefst 21 kinderen bestaat
heeft hier een prachtig optreden gegeven. Jan Dijk en juf
Nikki hebben de afgelopen 6 weken ons kerstkoor
begeleid. Onze hartelijke dank hiervoor. Heeft u het
optreden gemist? Geen probleem, morgen voorafgaand
aan onze kerstviering treedt het koor op in de hal.

Samen op ontdekkingsreis in de GVO les
Iedere week komt een groep leerlingen uit groep 7 en 8 samen om geheimen te ontdekken.
We steken de kaars aan en dat symboliseert moment van Licht en Warmte. Hiermee willen
we ervaren dat we er voor elkaar zijn en dat je niet alleen staat.
Daarna is het moment om te ontdekken door middel van een verhaal of een beeld. Zo
hebben de kinderen geleerd in het afgelopen half jaar dat er altijd de mogelijkheid is om
overnieuw te beginnen. Het verhaal van regenboog laat de nieuwe kansen zien die je altijd
weer krijgt aangereikt. Maar durf je dan nog te vertrouwen? Jezelf of de ander? Hier hebben
we uitgebreid bij stil gestaan.
In het komende half jaar gaan we kijken naar kinderen met een andere cultuur- en
geloofsbeleving. Wat ervaar jij daarbij en heb je respect voor de ander? Ook bekijken we de
feestdagen van het christendom, jodendom en islam. We gaan dieper in op de betekenis van
Pasen en bevrijding. Waarom zijn er regels en wat moet jij daarmee? Bidden; wat en
waarom doen mensen dat eigenlijk.
Allemaal ontdekkingen waarin ik samen met de kinderen een mooie tijd beleef. We luisteren
naar elkaar en de kinderen leren te handelen op basis van een eigen keuze. De kinderen
krijgen de ruimte om de ervaring van verdriet, blijdschap, teleurstelling en andere gevoelens
vorm te geven. Ik maak daarbij graag gebruik van toneel, verhaal, quiz en andere
werkvormen.
Fijne feestdagen, Tilly Hooikammer
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Kerstvakantie
De kerstvakantie begint voor alle kinderen op vrijdag 22 december om 12.00 uur. We
wensen u een fijne vakantie toe en hopen u allemaal gezond en wel te begroeten op
maandag 8 januari.
Belangrijke data:
 20 december Kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur
 22 december alle leerlingen vrij om 12.00 uur vrij
 23 december t/m 8 januari kerstvakantie
 8 januari deze week hoofdluiscontrole
 10 januari aanvang 08.30 uur koffieochtend
 12 januari start 4e periode atelier
 12 januari overleg leerlingenraad
 16 januari nieuwsbrief nummer 8
 17 januari ‘s morgens basketbaltoernooi groep 8

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
*************************************************************************
Bericht van buiten:
Oproep: enthousiaste ouders gezocht voor de Avond4Daagse
De Avond4Daagse vindt in 2018 plaats van dinsdag 19 t/m vrijdag 22 juni. Wij, Femma Bezu
van de Stichting Welzijn in Noordenveld en Afien Baving van Beweegdorp Norg, hebben de
organisatie overgenomen van Tootje Surie, die na zes keer heeft besloten om te stoppen. We
danken Tootje hartelijk voor haar jarenlange inspanningen!
Inmiddels zijn we aan het brainstormen over de invulling van de Avond4Daagse. We hebben
al veel leuke plannen, maar kunnen wel wat enthousiaste ouders gebruiken met nieuwe en
frisse ideeën. Heb je tijd en zin om met ons mee te denken in een werkgroepje, meld je dan
even aan via één van onderstaande e-mailadressen. Medio januari willen we voor de eerste
keer bij elkaar komen; je ontvangt hiervoor na je aanmelding een uitnodiging van ons.
Alvast bedankt en met sportieve groet,
Femma Bezu: femmabezu@welzijninnoordenveld.nl
Afien Baving: info@beweegdorpnorg.nl

