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Nieuws vanuit het team
Het griepvirus trof de afgelopen week ook onze school, naast de vele zieke kinderen waren
er ook drie leerkrachten ziek. Met pijn en moeite is het ons gelukt om voor elke groep een
invaller te krijgen. Met name donderdag was het penibel. SLIM, het bedrijf dat voor ons de
vervangers regelt, had geen invallers meer beschikbaar. Uiteindelijk is het ons zelf gelukt om
een invaller te vinden.
Ondanks dat SLIM aangeeft dat er geen sprake is van een grote griepgolf is het wel
zorgwekkend dat er nu al bijna geen invaller te vinden is. We hopen dan ook dat dit snel
verandert, zodat wij in de toekomst geen klas naar huis hoeven te sturen.
Nieuwe leerlingen
De afgelopen periode is Lynn Geerligs bij ons op school gestart. Wij wensen
haar veel plezier op de Hekakker.
Coolste schoolreis van Nederland
Afgelopen vrijdag heeft groep 7 & 8 bericht gekregen van Univé dat onze school mag
deelnemen aan ‘het Coolste schoolreisje van Nederland’.
Als werknemer van Univé kon je de school van je kind hiervoor tippen. Dat heeft de familie
Blokzijl gedaan en wij hebben ons direct aangemeld. Wat houdt dit schoolreisje in? Door een
touringcaroperator worden de kinderen naar ‘de Coolste IJsbaan’ van Nederland (Olympisch
stadion Amsterdam) gebracht. Hier worden ze in het KPN Clubhuis ontvangen met een
drankje. Daarna opent Rintje Ritsma ‘het Coolste Schoolreisje’. Vervolgens gaan de kinderen
ongeveer 2 uur schaatsen op ‘de Coolste baan’. Tijdens het schaatsen is er van alles te
beleven op de baan. Na het schaatsen volgt een groepsfoto en wordt er een demonstratie
gegeven door de Olympische Shorttrackploeg. Daarna vertrekken de kinderen weer richting
Norg.
Cito-toetsen
De kinderen worden standaard in de maanden januari/ februari getoetst met de
onafhankelijke cito toetsen voor rekenen, taal en lezen. Deze signaleringstoetsen
geven ons naast de methodetoetsen een beeld of het vooraf verwachte niveau
van de leerling wordt gehaald. Daarnaast zien we als school hoe wij scoren ten
opzichte van de andere basisscholen in Nederland.
Verkuno op reis
Deze week is het project ‘Verkuno op reis’ gestart voor de groepen 5 en 6. Het is een
reizende tentoonstelling van de kunstenaarsvereniging Verkuno met als doel dat de
leerlingen kennis krijgen over en waardering voor kunst en kunstenaars uit hun naaste
omgeving. Op vrijdagochtend 19 januari staat er een workshop voor de groepen 5 en 6
gepland. Het project loopt door tot en met 5 februari en maakt onderdeel uit van ons
cultuurmenu.
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De leerlijn Techniek, Talent en Energie
Sinds deze week hebben we in de vorm van een kruiwagen
de leerlijn Techniek, Talent en Energie in onze school.
Hieronder kunt u lezen wat het programma inhoudt.
Vanmiddag volgen we hiervoor een implementatiecursus.
Het programma Techniek, Talent en Energie bestaat uit
spannende lessen voor leerlingen van groep 1 t/m 8. Via
prikkelende opdrachten waarbij veel ruimte is voor
experiment komen de kinderen in aanraking met de
verschillende aspecten van energie. Van energie in je lijf,
stroomkringen, energie van de zon, magnetisme en duurzaam gebruik van energie, tot de
manier waarop het energiedistributienetwerk in ons land is vormgegeven.
Via het onderwerp energie maken de leerlingen kennis met wetenschap en technologie.
Scholen die deelnemen aan dit project voldoen daarmee aan de eisen die gesteld worden
aan onderwijs in wetenschap en techniek.
Kenmerken van de leerlijn
Energie wordt als een spannend, tastbaar en levendig onderwerp gepresenteerd
Er wordt een koppeling gemaakt met wetenschap en techniek om creatief handelen te
stimuleren. Doelstellingen per leerjaar:
Groep 1 t/m 4 – kennismaken met energie aan de hand van zon-, wind- en waterkracht. Een
concept opbouwen rond verschillende energiebegrippen door bewegingsspelletjes,
taalspelletjes, proefjes, bouw- en onderzoeksopdrachten;
Groep 5 – een solide kennisbasis realiseren;
Groep 6 – kennis ontwikkelen en verbinden met thuis/directe omgeving;
Groep 7 – verbreden en verdiepen van inhoudelijke kennis over energie;
Groep 8 – kennis over energie kunnen toepassen bij verschillende vraagstukken over
energie.
De Nationale Voorleesdagen
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het
taalgevoel en bezorgt hen veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn
er ieder jaar weer de Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden
kleintjes grote lezers. Dit jaar zijn de Nationale Voorleesdagen van 24 januari tot en
met 3 februari.
Basketbaltoernooi groep 8
Woensdag 17 januari staat het jaarlijkse basketbaltoernooi gepland voor groep 8. Dit
toernooi wordt gehouden in de Brinkhof. Alle scholen uit de voormalige federatie doen mee
aan dit toernooi. Het toernooi begint om 09.00 uur en is tegen 12.30 uur afgelopen. Namens
onze school doen er 4 teams mee. We wensen de kinderen veel plezier.
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Bedragen vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisgeld.
Volgende week krijgt u van ons een mail met de nota voor de betaling van het schoolreisgeld
en de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Alvast even de bedragen op een rij:
Schoolreisgeld plus vrijwillige ouderbijdrage:
- groep 1a/2a, 1b/2b € 50,00
- groep 3 en 4:
€ 55,00
- groep 5:
€ 57,00
- groep 6:
€ 57,00
- groep 7:
€ 60,00
- groep 8:
€ 92,50
Bovenstaande bedragen zijn als volgt berekend:
- Vrijwillige ouderbijdrage € 17,50 per kind, ongeacht de groep waar het kind in zit.
- Schoolreisgeld, dit bedrag is afhankelijk van de groep waar het kind in zit:
- groep 1/2 a, 1/2b € 32,50
- groep 3 en 4:
€ 37,50
- groep 5:
€ 39,50
- groep 6:
€ 40,50
- groep 7:
€ 42,50
- groep 8:
€ 75,00
Regel van de maand:
De regel van de maand januari is: Zegt iemand anders iets? Dan zeg ik even helemaal niets.
En dan nog even dit….
Het is ons opgevallen dat de hoeveelheid sportshirts van onze school sterk in aantallen
verminderd. Mocht u nog een shirt thuis hebben liggen dan willen we u vragen om
deze op school in te leveren.
Belangrijke data:
 17 januari ‘s morgens basketbaltoernooi groep 8
 19 januari workshop Verkuno op reis voor groep 5 en 6
 30 januari nieuwsbrief 9
 31 januari Prinses Beatrix jarig
 5 februari studiedag, alle leerlingen vrij
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

