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Schoolschaaktoernooi
Zaterdagmiddag 21 april is het schoolschaaktoernooi gehouden op Obs de
Poolster in Nieuw Roden. Onze kinderen hebben twee periodes goed
kunnen oefenen tijdens het atelier schaken en gingen dus goed voorbereid
met twee teams naar het toernooi. Hekakker 1 is op de vijfde plaats
geeindigd en Hekakker 2 heeft een negende plaats behaald. De kinderen
vonden het een leuk toernooi en hebben het goed gedaan. Roelien Fisher
heeft beide teams deze middag begeleid.
Bellen na schooltijd
Het valt ons op dat veel van onze kinderen om 14.30 uur even naar huis willen bellen om door te
geven dat ze met een vriendje of vriendinnetje naar huis gaan. Momenteel staan de kinderen zelfs in
de rij om te bellen. We hebben besloten dat we dit niet meer toestaan. Uiteraard mogen de kinderen
voor calamiteiten altijd bellen.
Nieuwe leerlingen
In deze periode zijn Angelica Steenbergen, Dana Prkic, Merel Oost, Ahmed
Mukhtar en Khadija Mukhtar bij ons op school gestart. We wensen ze een
fijne tijd op de Hekakker.
Uitnodiging voor de disco
Het afgelopen jaar heeft ons restaurant de Hekakker winst gedraaid. Dit is ook de bedoeling van een
onderneming. Destijds is er afgesproken dat de winst in de kas terecht komt van de leerlingenraad. De
leerlingenraad heeft in overleg met alle leerlingen van de school besloten om een disco te
organiseren. We hebben DJ Rudy van het bedrijf Hondsrug events bv ingehuurd.
De disco wordt gehouden op woensdag 25 april.
De tijd voor groep 1,2,3 en 4 is van 18:00 tot 19:15.
De tijd voor groep 5,6,7 en 8 is van 19:30 tot 21:00.
De kinderen krijgen op deze avond 4 consumptiebonnen,
3 keer voor iets te drinken en 1 keer voor een zakje chips.
Natuurlijk mag je verkleed komen, maar je mag ook in je mooie kleren komen!
De entree is natuurlijk gratis!
Vriendelijke groet van de leerlingenraad
Sportdag/Koningsspelen
Op donderdag 26 april staan de Koningsspelen voor alle groepen gepland. Evenals de vorige twee
jaren wordt de sportdag voor de kleuters, georganiseerd door korfbalvereniging DES. Deze ochtend
heet de GIGA-Kangoeroedag. Binnenkort ontvangt u hierover extra informatie. Denkt u eraan dat er
op deze dag geen brigadiers staan? De estafette voor de groepen 5 t/m 8 wordt dit jaar ook weer in
de middagpauze gelopen i.p.v. aan het einde van de dag. Voor de groepen 1 en 2 eindigt deze dag
om 11.30 uur, groep 3 en 4 zijn om 12.00 uur klaar en de groepen 5 t/m 8 zijn om 14.30 uur vrij!!
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Meivakantie
Van vrijdag 27 april t/m vrijdag 4 mei 2018 zijn de kinderen vrij. Dit i.v.m. Koningsdag en de
meivakantie. Maandag 7 mei 2018 is de eerste schooldag na de meivakantie.
Herdenkingen 4 mei
Onze school heeft zich een aantal jaren geleden aangesloten bij het project “Adopteer een
Monument”. Binnen dit project hebben wij als school het monument “Bonhagen” geadopteerd en
organiseren wij jaarlijks op 4 mei om 16.00 uur een korte bijeenkomst bij dit monument. Bij deze
bijeenkomst zullen een aantal nabestaanden van de slachtoffers die op het monument staan
aanwezig zijn, evenals de burgemeester van de gemeente Noordenveld en de
burgemeester van onze partnergemeente Sögel. Tijdens deze korte bijeenkomst dragen
de leerlingen van groep 8 de zorg voor het monument symbolisch over aan de leerlingen
van groep 7. Dit gebeurt door het doorgeven van een bloemstuk en het leggen van dit
bloemstuk bij het monument. Daarnaast zullen er diverse toespraken worden gehouden
en zullen de leerlingen een grote bijdrage leveren. We verzamelen om 15.15 uur bij
school om samen naar de herdenking te gaan. ’s Avonds is er een
herdenkingsbijeenkomst in de kerk. De bijeenkomst begint om 18.30 uur. Ook hier
hebben onze leerlingen een belangrijke rol. Ze steken kaarsen aan, lezen namen voor en zingen
liedjes. Na de herdenkingsbijeenkomst volgt de stille tocht naar het monument op de begraafplaats.
De kinderen zullen daar kransen en bloemen leggen. Na afloop van de bijeenkomst lopen we terug
naar de kerk, waar er voor de kinderen een glas ranja klaar staat en voor de volwassenen een kop
koffie/thee. Iedereen is van harte welkom tijdens deze herdenkingen.
Hekakker’ s Got Talent
Op vrijdag 18 mei staat de laatste Hekakker’ s Got Talent van dit schooljaar op de agenda. Deze keer
zullen groep 3a, 5/6a en groep 4b 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.
Vakantierooster schooljaar 2018/2019
Herfstvakantie
22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie
18 februari 2019 t/m 22 februari 2019
Paasweekend + meivakantie 19 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaartsvakantie
30 mei en 31 mei 2019
Pinkstervakantie
10 juni 2019
Zomervakantie
15 juli 2019 t/m 23 augustus 2019
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Vacature MR
Hierbij vragen wij u om u kandidaat te stellen voor een plaats in de medezeggenschapsraad van onze
school. Annieke Rozema is reglementair aftredend in de MR en niet verkiesbaar voor een nieuwe
periode. Daarnaast is Boris van der Wal aftredend maar wel herkiesbaar.











MR lid, waarom niet??
U heeft geen tijd;
U gelooft niet dat de MR enige invloed kan uitoefenen op het te
voeren beleid van de school waar uw kind(eren) onderwijs geniet(en);
MR of niet, het zal allemaal wel goed komen……….toch?
MR lid, hierom wel!!
U bent geïnteresseerd in het beleid van de Hekakker en wat de “koers” de volgende jaren
zal zijn;
U bent als ouder/verzorger nauw betrokken bij een zeer belangrijke levensfase van uw
kind(eren);
U vindt het belangrijk dat de door de school pedagogische en onderwijskundige doelen
worden gerealiseerd en bent bereid dit positief te volgen;
U bent 1 avond per maand beschikbaar voor het bijwonen van de MR-vergadering;
U bent bereid om voor een periode van 3 jaar zitting te nemen in de MR;
In een periode waarin het onderwijs een roerige tijd doormaakt, zeker vanuit het van
overheidswege gemaakte beleid, wilt u graag een vinger aan de pols houden.

Als u belangstelling heeft, dan kunt u zich tot dinsdag 15 mei opgeven door uw kandidatuur te
melden op mr@obsdehekakker.nl Indien er meer aanmeldingen komen dan worden er verkiezingen
georganiseerd. Wanneer u nadere informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter
van de medezeggenschapsraad, Sjors Hoffer.
Met vriendelijke groet,
De leden van de medezeggenschapsraad
Gezocht: nieuwe verkeersouders
Help mee de verkeersveiligheid rondom de school nog verder te verbeteren!
Op dit moment bestaat het DVL-team van de Hekakker uit twee leerkrachten (Ingrid
van Dam en Gonny Wortelboer) en twee ouders (Roelien Fisher en Janetta Hoffer).
Vanaf september 2018 heeft Roelien echter geen kinderen meer op onze school en
zal zij niet langer deel uitmaken van het DVL-team. Daarom zijn wij op zoek naar jou,
want jij wit toch ook dat onze kinderen veilig op school en weer thuis kunnen
komen?
De verkeersveiligheid rondom de school is niet alleen de verantwoordelijkheid van de directie en de
leerkrachten. Ook ouders/verzorgers hebben hierin een belangrijke rol en bovendien: samen
bereiken we meer! Dus lijkt het je leuk om mee te denken en je steentje hieraan bij te dragen, kom
dan het DVL-team versterken en meld je aan als verkeersouder. Dit kan door een mail te sturen naar
Janetta (kuperusje@hotmail.com). We vergaderen 5 à 6x per jaar.
Mocht je (eerst) meer willen weten, neem dan gerust contact op en stuur een mail naar bovenstaand
mailadres. Ook op de website van de school, onder het kopje DVL, is meer informatie te vinden. Hier
zijn tevens de notulen van onze vergaderingen terug te vinden. Lees deze eens door, om op die
manier een beeld te krijgen van waar we zoal mee bezig zijn.
We horen graag van je! Het DVL-team
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Betaling schoolreisgeld en vrijwillige ouderbijdrage.
Heeft u de betaling voor het schoolreisgeld en de vrijwillige ouderbijdrage al gedaan? Na de
meivakantie zullen we de ouders die nog niet betaald hebben een herinnering sturen.
Belangrijke data:
 25 april finale schoolzwemestafette groep 5 t/m 8
 26 april Koningsspelen
 27 april Koningsdag (alle kinderen vrij)
 30 april t/m 4 mei Meivakantie
 4 mei Dodenherdenking
 5 mei Bevrijdingsdag
 7 mei deze week hoofdluiscontrole
 10 en 11 mei Hemelvaartsvakantie (alle kinderen vrij)
 13 mei Moederdag
 15 mei Nieuwsbrief nummer 15
 15 mei MR/OV
 16 mei leerlingenraad
 17 mei Koningin Maxima jarig
 18 mei Hekakker’ s Got Talent groep 3a, 5/6a en 4b
 21 en 22 mei Pinkstervakantie
 23 mei teamdag, alle kinderen vrij
 25 mei meesters en juffendag
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
Berichten van buiten:
Maak kennis met tennis!
De afgelopen weken zijn er tennislessen gegeven tijdens gym en atelier. Dat was leuk!
Wil je nog een keer proberen of heb je de lessen gemist? Tijd voor een tennismaking!
Bij de NTV zijn wekelijks trainingen, competities, gezellige evenementen met meer dan 70
kinderen!
Wil je vrijblijvend kennis maken met tennis bij de Norger Tennis Vereniging?
Bel met Winand op 0657582993 of stuur een mail naar winand@tennisschoolnoordenveld.nl
Vertel je naam en je leeftijd en dan kun je een aantal keren gratis komen proberen in een groep
leeftijdgenoten!
Tot ziens bij de NTV aan de Eenerstraat 50.
Sportieve groet
Winand
GEEN NIEUW BESTUUR OVN - WEL KONINGSDAG 2018 IN NORG!
Koningsdag en Koningsnacht 2018 in Norg
Zwaneveld en De Baander zijn dit jaar de organisatoren van Koningsdag in Norg. De Oranjevereniging
heeft helaas nog geen nieuw bestuur kunnen vormen, maar zal de activiteiten op Koningsdag wel
ondersteunen.
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Norg viert Koningsdag op de Brink aan het Oosteind.
Vrijdag 27 april 2018, Koningsdag. Vanaf 13.00 uur volop activiteiten op de brink aan het Oosteind.
Toon je ondernemerschap op DE VRIJMARKT of laat je behendigheid zien met DE KINDERSPELLETJES. Er
komt deze middag EEN CLOWN naar Norg, met een speciale ballonnen act! En natuurlijk zijn DE
RANJAKOE, DE SUIKERSPINKRAAM en verschillende SPRINGKUSSENS aanwezig op deze feestelijke dag.
Bovenstaande activiteiten, samen met optredens van DJ APPIE, zorgen voor veel vertier op
Koningsdag in Norg.

Hallo allemaal!
Ook dit jaar weer: De Avond-4-daagse!
Dit jaar wordt deze gezellige wandeltocht gehouden van 19-06-2018 tot 22-06-2018. Iedereen mag
meedoen! Net als elk jaar starten we vanaf Cafe Zwaneveld en is er de mogelijkheid om een 5km
route of een 10km route te lopen.
Op 20-06-2018 is het zelfs mogelijk om met opa's en oma's een 3km route te lopen!
Informatie over de inschrijving volgt via flyers die t.z.t. worden uitgereikt.
We hopen jullie allemaal te zien!
Tot dan!
Kindervakantieweken
Je gunt je kind graag een vakantie, maar soms zit dat er gewoon niet in. Humanitas
Noordenveld Kindervakantieweken maakt het tóch mogelijk.
Je gunt je kind graag een vakantie, maar soms zit dat er gewoon niet in. Misschien is de gezondheid
een spelbreker, of heb je er het geld niet voor. Het maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt een
fijne vakantieweek in Kampeerboerderij "De Alinghoek" in Drouwen. Sport, spel, disco en creatieve
bezigheden staan op het programma. De kinderen worden begeleid door vrijwilligers die daarvoor
een speciale training hebben gehad. Als norm hanteren wij één begeleider voor vier kinderen. Voor
wie? Voor kinderen van 7 t/m 14 jaar worden de vakantieweken georganiseerd in de zomervakantie.
Goed geschoolde vrijwilligers doen de voorbereiding en begeleiding van de groepsweek, zodat er
volop positieve momenten en spannende activiteiten zijn. Leuke spellen in het bos, hutten bouwen,
zwemmen, een bezoekje aan de brandweer; om maar wat voorbeelden te noemen. Daarnaast zijn er
ook weekvakanties bij een gastouder. In beide gevallen zijn de kinderen er lekker even uit en doen
nieuwe indrukken en vriendschappen op.
De vakantieweken in 2018:
- voor kamp 1; 11 t/m 14 jaar van 30 juli t/m 4 augustus
- voor kamp 2; 7 t/m 10 jaar van 6 augustus t/m 11 augustus
De kosten voor de vakantieweek worden voor een groot deel gesubsidieerd door Humanitas. Uw
bijdrage als ouders/verzorgers is € 35,- per kind per vakantieweek. Informatie en aanmelding.
Je kunt de kinderen aanmelden voor de vakantieweken in Drouwen tot uiterlijk 1 mei 2018!
Verdere informatie kunt u krijgen via school.

