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Verkeerssituatie rond de school
Wij krijgen de laatste tijd veel klachten van ouders over het parkeren rond de
school. Het gaat met name over het parkeren aan de Pompstraat en de
Schoolstraat. ’s Ochtend maar ook ’s middags ontstaan hier zeer gevaarlijke
situaties. Zowel aan de Pompstraat als de Schoolstraat mag er niet geparkeerd
worden!! Als u uw kind wilt afzetten bij de school, kan dat op de kiss and ride zone.
Mocht u niet de schoolroute willen gebruiken dan kunt u uw auto ook parkeren aan
de Kerkbrink en verder lopen naar school. Daarnaast merken we dat veel ouders hun kind
afzetten op de Pompstraat bij de ingang naar het plein. Ook dit is niet toegestaan. We hopen
dat de foutparkeerders zich nu eindelijk eens houden aan de afspraken.
14 Februari onderwijsstaking
Uit de media heeft u vast meegekregen dat er op woensdag 14 februari voor
Noord-Nederland een nieuwe onderwijsstaking is uitgeroepen. Dit is het
begin van een estafettestaking die door heel Nederland zal trekken. Ook dit keer nemen alle
scholen van OPO Noordenveld deel aan deze actie en gaan alle scholen deze dag dicht. Het
team van de Hekakker zal ook aanwezig zijn bij de stakingsmanifestatie die wordt gehouden
op het Suikerunie-terrein in Groningen.
Zoals al eerder gemeld is het salaris voor veel leerkrachten op de Hekakker niet de
belangrijkste reden om te staken. Het gaat ons meer om de tijd die er beschikbaar is voor de
leerlingen. Ouders en de maatschappij verlangen dat er 'passend onderwijs' wordt gegeven
waarbij ieder kind individueel, op maat wordt geholpen. En dat moet je in je eentje voor de
klas dan maar even waarmaken. We hebben liever extra handen in de klas of kleinere
klassen, zodat we meer tijd kunnen besteden aan de kinderen.
Daarnaast is het zorgwekkend dat er zo weinig invalleerkrachten beschikbaar zijn. Het
griepvirus trof de afgelopen weken ook onze school, naast de vele zieke kinderen waren er
ook vier leerkrachten ziek. Helaas had SLIM, het bedrijf dat voor ons de vervangers regelt,
geen invallers meer beschikbaar. Gelukkig is de teamgeest op de Hekakker groot.
Leerkrachten die vrij zijn kiezen ervoor om voor de groep te staan en lossen zo het inval
probleem op. Hierdoor hoeven we de kinderen niet naar huis te sturen. Op de volgende site
(www.lerarentekortisnu.nl) ziet u dat wij niet de enige school zijn met deze problematiek.
Alleen vandaag al kregen minimaal 2844 kinderen niet de goede leerkracht. 503 kinderen
zaten vandaag onnodig thuis! 433 kinderen werden verdeeld over andere klassen.
In afgelopen maand ging het om 27463 kinderen! En dat enkel door 682 verschillende
scholen geregistreerd: slechts 10,83% van alle basisscholen!
Daarnaast is het beroep onder jonge mensen steeds minder aantrekkelijk door de “slechte”
betaling ten opzichte van andere HBO opleidingen.
Studiedag maandag 5 februari
In de vorige nieuwsbrief hebben we het al genoemd maar nog even als extra reminder. Op
maandag 5 februari a.s. staat er een studiedag gepland en zijn alle kinderen vrij.

Hek info
Jaargang 3 nummer 9 d.d. 30 januari 2018
Nieuws vanuit het team
Vandaag eindigt meester Pieter zijn stageperiode. Het afgelopen jaar is hij een bekend
gezicht geworden bij de kleuters. We willen hem bedanken voor de afgelopen periode en
hopen hem na zijn opleiding op de Hekakker terug te zien.
De afgelopen 8 weken hebben Maren en Ellen muziekles gegeven in alle groepen. Beide
dames volgen de minor muziek aan de Hanzehogeschool en liepen de afgelopen periode
stage op onze school. Afgelopen vrijdag was helaas de laatste keer. We willen beiden
bedanken voor alle inspirerende lessen.
Open Huis.
Ons jaarlijkse Open Huis staat gepland voor donderdagmorgen 15 februari a.s. van
08.45 uur tot 10.00 uur. Deze ochtend is voor ouders en de nieuwe kleuters. Het
programma ziet er als volgt uit:
- 08.45 uur Inloop en ontvangst
- 09.00 uur- 10.00 uur kijken in de groep.
- 10.00 uur afsluiting.
Mochten ouders niet op deze ochtend aanwezig kunnen zijn, dan is het natuurlijk altijd
mogelijk om een afspraak te maken om op een ander tijdstip langs te komen.
Collecte Jantje Beton
Zoals u in bovenstaand stukje kunt lezen gaan onze leerlingen van groep 7 en 8 met
de collecte lopen van Jantje Beton. Deze collecte wordt landelijk georganiseerd van 5
maart t/m 10 maart 2018. De ouders van deze leerlingen krijgen binnenkort meer
nieuws hierover. De leerlingen zullen in tweetallen gaan lopen. Bij voorkeur een
leerling uit groep 7 samen met een leerling van groep 8.
Coolste schoolreis van Nederland
Het Coolste schoolreisje van groep 7 en 8 was in één woord geweldig! Wat hebben we een
super dag gehad met elkaar! Dank je wel Univé dat jullie deze dag voor ons mogelijk hebben
gemaakt.
Basketbaltoernooi groep 8
Op woensdagochtend 17 januari vond het jaarlijkse
basketbaltoernooi voor groep 8 plaats in de Brinkhof.
Onze school deed met 4 teams mee. Wat werd er
goed gespeeld door de kinderen! We kijken terug op
een zeer geslaagde ochtend. Het toernooi werd na
een spannende finale gewonnen door de Hekakker.

Hek info
Jaargang 3 nummer 9 d.d. 30 januari 2018
Hekakker’ s Got Talent
Op vrijdag 23 februari staat de tweede Hekakker’ s Got Talent van dit schooljaar op de
agenda. Deze keer zullen groep 1/2a, 5/6b en groep 8 voor de ouders optreden. Zoals u
misschien wel weet vindt deze activiteit plaats op de vrijdagochtend voor de herfst-,
voorjaars- en Pinkstervakantie van 10.15 tot 11.45 uur. Kinderen kunnen hun talenten op
het podium laten zien aan alle kinderen van de school, de eigen ouder(s)/verzorger(s) en
opa’s en oma’s. We nodigen de ouders/verzorgers en opa’s - en oma’s die kinderen hebben
in deze groepen uit om hierbij aanwezig te zijn. Hekakker’ s got talent vindt plaats in de
gymzaal.
En dan nog even dit:
Denk u aan de betaling van het schoolreisgeld en de vrijwillige ouderbijdrage? Vorige week
heeft de informatie per mail gehad.
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
 9 februari Leerlingenraad
 12 februari en 14 februari contactavond groep 1 t/m 7 (indien gewenst)
 13 februari nieuwsbrief 10
 14 februari landelijke staking, de school is gesloten
 15 februari Open Huis van 08.45 uur tot 10.00 uur
 20 februari Restaurant de Hekakker voor groep 3/4a
 22 februari Restaurant de Hekakker voor groep 4b
 23 februari Hekakker’ s Got Talent voor groep 1/2a, 5/6b en groep 8
 23 februari rapporten mee
 26 februari t/m 2 maart voorjaarsvakantie
 5 maart t/m 10 maart collecte Jantje Beton
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

De kinderen van groep 5 en/of 6 doen mee met het project Leesvirus van de bibliotheek. Dit
is een leesbevorderingsproject waarbij tien boeken centraal staan. Rondom deze boeken is
er een digitale quiz en er zijn creatieve opdrachten. Daarnaast wordt er geoefend met
digitale vaardigheden.

Hek info
Jaargang 3 nummer 9 d.d. 30 januari 2018
De volgende boeken maken onderdeel uit van dit project:
Selma Noort De zee kwam door de brievenbus
Rindert Kromhout De dikke billenbijters
Paul van Loon Meester Kikker
Robin van Raven Het geheim van de magische X-app
Josh Lacey De Drakenoppasser
Manon Sikkel Geheim agent oma
Anne-Margreet Matsuurs Nikki en de Neanderthalers
Tosca Menten Siem Subliem en het rode gevaar
Lisa Boersen Timo en de oppasninja
Marlies Slegers Dubbel avontuur
Boeken lezen is belangrijk en leuk. Maar voor kinderen met een leesbeperking kan lezen
moeilijk zijn. Daarom kunnen de kinderen met een leesbeperking zich inschrijven op
www.superboek.nl Hier zijn ook een aantal boeken te vinden die onderdeel uitmaken van
het project Leesvirus. Superboek.nl biedt duizenden boeken voor alle leeftijden. Zo krijgen
de kinderen de kans om verhalen te luisteren en komen ze in aanraking met literatuur.
De boeken zijn via streaming of met een Daisy-rom te beluisteren. Ook zijn er boeken in
braille beschikbaar. Het lezen van boeken via Superboek.nl is voor kinderen gratis. Kinderen
tot 12 jaar kunnen zich door hun ouders laten inschrijven.
Superboek.nl is een onderdeel van Bibliotheekservice Passend Lezen.
Nieuwe activiteitenladders uit
NOORDENVELD - Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever creatief
bezig zijn of zingen? Het kan allemaal, want de activiteitenladders komen weer uit. De ladder
loopt van februari tot en met juni. De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en
worden georganiseerd door de sport - en cultuurcoaches van Noordenveld in samenwerking
met verenigingen en instellingen. Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef
je vanaf 23 januari op via www.activiteitenladder.nl
In Roden kun je bijvoorbeeld mee doen aan hockey, skiën, dansen en kickboksen. De
cultuurcoach heeft onder andere muzieklessen en Color Guard op het programma.
Daarnaast kun je dit keer ook als een echte kunstenaar aan de slag.
In Norg is de opzet een beetje veranderd en geef je je op voor de sport en cultuurclub. Je
doet dan mee aan 4 activiteiten.
Voor de bovenbouw-kinderen uit alle dorpen staat net als vorig jaar weer zeilen (groep 5/6)
en surfen (groep 7/8) op het programma bij Cnossen aan het Leekstermeer.
In de voorjaarsvakantie zijn er ook 2 leuke activiteiten. Op 27 februari is er een Winter
Experience in de Brinkhof in Norg. Hier kun je kennis maken met wintersport.
Op 1 maart is er weer een Glowball toernooi in de Hullen, meer informatie hierover volgt
nog.

