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Fietscarrousel
Donderdag 17 mei nemen de kinderen van groep 5 en 6 deel aan de Natuurfietscarrousel. Deze
carrousel wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting Het Drentse
Landschap, IVN Consulentschap Assen en de zorgboerderij in Peest. Volgens een vast rooster rijden
de kinderen langs een route en maken telkens kennis met een boeiend aspect van de natuur. Op
deze wijze ontmoeten de kinderen de groene rand van hun leefomgeving. De kinderen moeten deze
dag op de fiets naar school komen en zelf zorgen voor een lunchpakket. Tip: trek je laarzen aan!!!
Snelheidsmetingen door de kinderen van groep 8
De kinderen van groep 8 hebben dinsdag in samenwerking met een vrijwilliger van Veilig Verkeer
Nederland en de politie snelheidsmetingen gehouden in Norg.
Aan de Asserstraat werd de snelheid met een echte laser gun gemeten, terwijl de
mensen die te hard reden bij de molen aan de Asserstraat werden aangehouden.
De kinderen mochten dus niet alleen de snelheid meten, maar hier ook de
mensen die te hard reden op aanspreken. Beide deden ze hartstikke goed.
In totaal zijn er 28 bestuurders aan de kant gezet. De maximaal gemeten snelheid
was 52 km per uur (waar 30 is toegestaan) en als er boetes zouden zijn
uitgeschreven, was dit voor een totaalbedrag van 1880 euro geweest. De kinderen
vonden het geweldig en het was nog leerzaam ook, zowel voor hen als voor de
verkeersdeelnemers die op hun gedrag werden aangesproken
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 10.30 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.
Worteldagen
Alweer voor het dertiende jaar achtereen worden de Worteldagen georganiseerd in Norg. Ongeveer
50 theaterstudenten zullen zich presenteren op diverse locaties in Norg. Dit jaar dus van vrijdag 18
tot en met maandag 21 mei. Op vrijdag 18 mei om 19.30 uur vindt de opening plaats. Zo´n 30
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 verzorgen deze opening. Zij hebben de afgelopen periode tijdens de
ateliers o.l.v. Roos de openingsact ingestudeerd.
Ook zijn alle groepen in de afgelopen weken een middag naar het festivalterrein geweest. Hier
hebben ze samen met Saskia Reinders gewerkt aan een kunstwerk. Het resultaat mag er zijn. Kortom
de moeite waard om de aankomende dagen een bezoek te brengen aan de Worteldagen. De locatie
is net als vorig jaar Kunsterf Norg aan de Brinkstraat.
Meesters en juffen dag
Vrijdag 25 juni vindt de 3e meesters & juffendag plaats op onze school. Op deze dag vieren alle
meesters & juffen hun verjaardag. Met andere woorden feest voor de kinderen. Wat we deze dag
gaan doen blijft nog even geheim! De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te
nemen, daar wordt voor gezorgd!
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Regionaal schoolvoetbaltoernooi
Morgenmiddag nemen de meiden van groep 8 deel aan de finale van het regionaal
schoolvoetbaltoernooi voor meisjes. Samen met 7 andere scholen strijden ze om een plaats in de
district finale op 6 juni! De 1e wedstrijd begint om 14.30 uur. Locatie is het sportcomplex van FC.
Assen. We wensen de meiden veel succes toe.
Avond4daagse
Van 19 t/m 22 juni 2018 wordt de jaarlijkse Avond4daagse gelopen. Het is officieel niet een activiteit
van onze school. Binnenkort ontvangt u via de mail meer informatie over de opgave.
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
Belangrijke data:
 15 mei MROV
 17 mei Koningin Maxima jarig
 18 mei Hekakker’ s Got Talent groep 3a, 5/6a en 4b
 18 mei leerlingenraad
 18 mei opening worteldagen
 21 en 22 mei Pinkstervakantie
 23 mei teamdag, alle kinderen vrij
 25 mei meesters en juffendag
 29 mei nieuwsbrief 16
 29 mei Cultuurmenu Live Animatie maken voor groep 5 en 6
 31 mei Cultuurmenu Muziekworkshop voor groep 7 en 8
 1 juni Zomermarkt
 6 juni Cultuurmenu voorstelling “Het Ei” groep 1 en 2.
 8 juni koffieochtend van 08.30 uur – 09.30 uur
 9 juni Provinciaal Schoolkorfbalkampioenschap 2018 voor groep 5/6 en 8 in Assen.
 17 juni Vaderdag
 19 t/m 22 juni Avond4daagse
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

