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Restaurant de Hekakker
Na een korte winterstop is ons restaurant volgende week maar liefst 2 keer open. Op
dinsdag 20 februari is groep 3a/4a aan beurt en op donderdag 22 februari groep 4b! Wat
houdt restaurant De Hekakker in? Maandelijks zal één groep het restaurant gaan runnen. Zij
bedenken zelf een 3 gangen menu. Dit menu leggen ze voor aan Hilbrand Kamminga,
eigenaar van te Plek en ouder van onze school. Hij bepaalt vervolgens samen met de groep
of dit realiseerbaar is. Daarna moet de groep aan het werk, de producten moeten worden
ingekocht, de uitnodiging moet worden verstuurd, de taken moeten worden verdeeld enz.,
enz. Op de dag van het restaurant komt Hilbrand weer in beeld, hij gaat samen met de
kinderen koken en zo zorgen zij ervoor dat u een heerlijk 3 gangen diner op u bord
gereserveerd krijgt
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.
Groep 1/2 op bezoek bij het Klein Zwanemeer
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 1/2 de danstheatervoorstelling
“Klein Zwanenmeer’ bezocht in de Brinkhof.
Met fantasie en humor hebben de choreografen Jördis Cordua en Regina
Magnus het beroemdste ballet aller tijden naar de belevingswereld van jonge
kinderen vertaald. Het verhaal ging overeen ver familielied van ‘rupsje nooit
genoeg’ en de waggelende ‘zwemflipperzwaantjes’ gespeeld door twee
performers in de rol van bijzondere poppen. Het magische schimmenspel met
een bewerking van de muziek van Tsjaikovski maakte de voorstelling compleet.
In de voorstelling maakten de kinderen kennis met liefhebben, toveren en heel
graag iets willen hebben wat een ander heeft! Zoals in eerdere voorstellingen
worden ook deze keer alledaagse voorwerpen op een voor kinderen
inspirerende manier hergebruikt.
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.
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Streetwise
Goed meedoen in het verkeer is niet makkelijk. Het is vaak druk en grote mensen letten niet
altijd op. En er zijn erg veel fietsen en auto's. Daarom is het belangrijk dat je zelf goed oplet.
Maar hoe lang duurt het nou voordat een auto stopt? En wist je al dat fietsen met een
rugzak veel moeilijker is dan je dacht? En weet jij precies wanneer kleine kinderen nog in een
autostoeltje moeten in de auto?
Dit en nog veel meer leer je tijdens Streetwise!
Obs De Hekakker vindt het erg belangrijk dat kinderen leren hoe ze zich moeten gedragen in
het verkeer. Vandaar dat we het programma ANWB Streetwise vandaag wederom op onze
school hadden. De volgende onderdelen hebben de groepen vandaag gevolgd.
Groep 1 & 2: Toet toet
Het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met
oversteken staan centraal. Daarnaast leer je waarom het zo belangrijk is
om een kinderzitje en de autogordel te gebruiken.
Groep 3 & 4: Blik en klik
Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten? Je leert onder andere
veilig oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leer je begrijpen waarom je
in de auto een gordel en autostoeltje moet gebruiken.
Groep 5 & 6: Hallo auto
Hallo auto leert je over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die
remweg. Je neemt zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB-lesauto en mag zelf
remmen! Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger
moet gebruiken komen in deze les aan bod.
Groep 7 & 8: Trapvaardig
Trapvaardig traint je in praktische fietsvaardigheid. Je fietst over een uitdagend parcours en
traint moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles aan bod: slalommen,
over schuine stukjes fietsen en ook over je schouder kijken en je hand
uitsteken en toch rechtdoor fietsen. Ook rij je met een zware rugtas op.
Hiermee bereiden we je voor op het zelfstandig fietsen naar de
middelbare school.
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.
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Groep 6 brengt bezoek aan het Hunebedcentrum
Gisteren maandag 12 februari ’18 bracht groep 6 een bezoek aan het Hunebedcentrum in
Borger. Aan de hand van objecten ontdekten de leerlingen de wereld van
de hunebedbouwers.
Er werd gestart met een korte film. Via beelden werd duidelijk waarom het
Drents Hondsruggebied Unesco Geopark de Hondsrug is geworden.
In het Hunebedcentrum ontdekten de kinderen het verhaal van de
hunebedden en de hunebedbouwers. Ze ontrafelden het mysterie rondom
de hunebedden en bezochten het grootste hunebed van Nederland. In het
Oertijdpark reisden de kinderen naar de prehistorie en liepen ze van de
ijstijden en steentijd naar de bronstijd om te eindigen in de ijzertijd.
Tijdens de ontdekkingstocht vonden de leerlingen eigenhandig uit welke
prehistorische uitvindingen allemaal zijn gedaan. Wat konden de mensen in
de prehistorie wel en wat niet? Ook mochten de leerlingen met pijl en boog schieten en
lukte het ze om vuur te maken.
3D printer
Afgelopen vrijdag zijn de kinderen die het atelier 3D printer hebben gekozen begonnen met
het bouwen van de 3D printer. De aankomende weken zullen zij de printer stap voor stap
gaan bouwen. We verwachten dat de printer over 4 weken klaar is voor gebruik. Zodra dit
het geval is, gaan alle groepen aan de slag met de printer. Deze week zal er ook een artikel in
de Norger Courant staan over dit project.
Belangrijke data:
 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
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WINTERSPORT EXPERIENCE in de Brinkhof
Op dinsdag 27 februari (in de voorjaarsvakantie) komt de Wintersport Experience van de
Nederlandse Ski Vereniging naar Norg. Tijdens dit evenement, georganiseerd door
Beweegdorp Norg, de Brinkhof en de Stichting Welzijn in Noordenveld, kom je in aanraking
met allerlei winteractiviteiten zoals skiën, snowboarden, skispringen, langlaufen, curling en
biatlon. Zonder sneeuw, maar mét simulatoren, ergometers, videoprojecties van
helmcamerabeelden en games maak je in de sporthal op een bijzondere en leuke manier
kennis met wintersport. In de dorpshuiszaal kun je knutselen, een film kijken en meedoen
met een kennisquiz over de wintersport.
Sta je zelf niet op de lange latten in de Alpen en wil je toch de ski-ervaring? Meld je dan snel
aan en kom meedoen op één van onderstaande tijden:
- Groep 3 & 4: 10:00 - 12:15
- Groep 7 & 8: 11:15 - 13:30
- Groep 5 & 6: 13:00 - 15:15
Deelname kost € 5,00, inclusief warme chocomelk (om in winterse sferen te blijven) en een
cakeje na afloop. Aanmelden kan tot 21 februari via de activiteitenladder van de Stichting
Welzijn in Noordenveld en daarna bij Afien Baving van Beweegdorp Norg,
via info@beweegdorpnorg.nl. Er kunnen maximaal 48 kinderen meedoen en vol = vol, dus
wacht niet te lang met opgeven.
Tot slot nog een paar praktische zaken: doe kleding aan waarin je makkelijk kunt bewegen,
zaalschoenen zijn verplicht en vergeet je muts niet!

