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Subsidie Muziekimpuls gehonoreerd
Eind februari hebben we te horen gekregen dat de aangevraagde subsidie voor Muziekimpuls is
gehonoreerd. Uiteraard zijn we hier enorm blij mee. Met deze subsidie kunnen we o.a. een nieuwe
muziekmethode aanschaffen en het instrumentarium uitbreiden. Daarnaast zullen we de
aankomende drie jaar begeleid worden door het ICO.
Optreden blazersklas
De afgelopen twee periodes hebben 16 kinderen het atelier de blazersklas gevolgd. Tijdens dit atelier
hebben de kinderen geleerd een aantal liedjes te spelen op het blaasinstrument en hebben ze het
muziekstuk "Wieger wordt wakker" ingestudeerd. Op zaterdag 17 maart vindt de presentatie van het
geleerde plaats in de Brinkhof. Samen met muziekvereniging "De Vooruitgang" zullen de kinderen
het muziekstuk "Wieger wordt wakker" ten gehore brengen. Het optreden begint om 19.30 uur en
eindigt om 21.30 uur. Uiteraard zit er een pauze in de voorstelling.
Uiteraard bent van harte welkom op deze muzikale avond!
Collecte Jantje Beton
Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender
speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten
en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij
willen bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten
steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste
onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN!
Deze week is de landelijke collecte van Jantje Beton. Groep 7 en 8 zullen voor onze school in
tweetallen gaan lopen.
Aanmelding nieuwe leerlingen
Alle ouders van kinderen die volgend schooljaar (2018/2019) vier jaar worden, hebben een kaartje
van de Gemeente Noordenveld ontvangen waarmee zij kunnen aangeven op welke basisschool zij
hun kind graag willen inschrijven. De uiterste inleverdatum voor deze strookjes is 15 maart. Ook
wanneer u al een (ouder) kind op de Hekakker hebt, dient u dit kaartje wel in te leveren.
Nieuwe leerlingen
Owen Ram en Kaitlynn Steenbergen zijn in deze periode bij ons op school gestart. We
wensen ze veel plezier op de Hekakker.
Cultuurmenu ‘Schaap met laarsjes’
Op vrijdag 16 maart staat er een muziekvoorstelling ‘Schaap met laarsjes’ voor de groepen 5 en 6 op
het programma. Deze voorstelling wordt opgevoerd in de Brinkhof.
Het is een koude winteravond. Wolf sjokt chagrijnig met zijn slee door de sneeuw. De wind blaast ijzig
door zijn muts. ‘Honger. Honger. Honger!’mompelt hij op de maat van zijn stappen, om de moed erin
te houden. Het maanlicht blinkt in zijn gouden horloge. Prachtig, maar wat heb je daaraan! Steeds
dieper zakt hij weg in de sneeuw, terwijl hij zijn zware slee zuchtend tegen de heuvel optrekt. In de
verte brandt licht. Daar woont schaap. Schaap heeft een knusse stal met een warm bed. En Schaap
heeft mals vlees onder de wol. Wolf ruikt Schaap. Het water loopt hem in de mond. Aan tafel! denkt
Wolf en hij gaat eropaf. Maar Schaap is een jofel schaap. En zo begint een vriendschap voor het
leven. Of voor even? Want een wolf verliest toch nooit zijn streken?
Rapporten inleveren
Voor de voorjaarsvakantie hebben alle kinderen een rapport gekregen. We willen u vragen om het
rapport van uw kind weer in te leveren op school.
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Drents voorlezen
Op woensdagmorgen 14 maart wordt er in alle groepen voorgelezen in het Drents. Op de
basisscholen in Drenthe wordt er op deze manier aandacht besteed aan de Drentse Toal. Er gaat
voorgelezen worden door een aantal vrijwilligers van het Huus van de Toal. Het voorlezen in het
Drents is een onderdeel van het Cultuurmenu.
Paasactiviteit
Donderdagmiddag 29 maart wordt er voor alle kinderen een paasactiviteit georganiseerd. De
kinderen in de groepen 1 t/m 4 gaan samen met de paashaas paaseieren zoeken. De kinderen in de
groepen 5 t/m 8 gaan “neutje schieten”.
Palmpasen
Op zondag 25 maart staat de jaarlijkse Palmpasen optocht gepland. Daarom kunnen de kinderen uit
groep 1 t/m 4 vrijdagmiddag 23 maart op school een palmpaasstok maken. De ouders die het betreft
ontvangen binnenkort via de mail informatie over deze activiteit gehad.
Betaling schoolreisgeld en vrijwillige ouderbijdrage.
Heeft u de betaling voor het schoolreisgeld en de vrijwillige ouderbijdrage al gedaan? Nog 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
We verzoeken u om het bedrag z.s.m. over te maken op IBAN-nummer NL44 RABO 0347 2066 89
t.n.v. Oudervereniging Obs de Hekakker te Norg o.v.v. van de naam van uw kind. Dit maakt voor ons
de verwerking een stuk eenvoudiger.
Mocht de bijdrage voor u te hoog zijn, schroom dan niet contact op te nemen met Han Kemker. Er
kan dan met u een regeling getroffen worden om gespreid te betalen of om een andere oplossing te
zoeken.
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Belangrijke data:
 5 maart t/m 10 maart collecte Jantje Beton
 6 maart deze week hoofdluiscontrole
 8 maart vergadering MR/OV
 16 maart Voorstelling ‘Schaap met laarsjes’ voor groep 5 en 6 in de Brinkhof
 17 maart 19.30 uur optreden Blazersklas in de Brinkhof
 19 t/m 23 maart School!week
 26 maart nieuwsbrief nummer 12
 20 maart Restaurant voor groep 3b
 23 maart Cultuumenu Overstekend wild voor groep 5 en 6
 23 maart ’s middags Palmpaastokken maken voor groep 1 t/m 4
 24 maart Voorleeswedstrijd Noordenveld
 25 maart Palmpasen optocht
 25 maart ingaan zomertijd
 28 maart de Grote Rekendag
 29 maart ’s middags paasactiviteit
 30 maart Goede Vrijdag alle leerlingen vrij
 1 april en 2 april Paasdagen alle leerlingen vrij
 3 april Onderwijsdag alle leerlingen vrij
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

Nieuws van de bieb: Leesvirus en Drentse Kinderjury
Februari en maart staan vooral in het teken van de leuke leesbevorderingsprojecten Leesvirus en de
Drentse Kinderjury.
Leesvirus
Dit is een project waarbij leerlingen uit groep 6 boeken lezen, hun mening geven over de boeken en
reageren op elkaars meningen. Het project is ook geschikt voor combinatiegroepen 5/6 of zelfs 5/6/7.
Het project start in januari en duurt 10 weken. Tijdens deze 10 weken lezen de kinderen de 10 boeken
die bij het project horen. Wekelijks beantwoorden ze vragen via de website waarbij er aan het eind van
het project er een winnaar uit de bus komt. Begin april wordt Leesvirus afgesloten met een feestelijke
bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt het ‘meest besmettelijke’ boek bekend gemaakt.
Drentse Kinderjury
De Drentse Kinderjury is een leesbevorderingsproject voor de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs,
georganiseerd door de bibliotheken in Drenthe.
De projectperiode van de Drentse Kinderjury is van februari tot mei 2018 en loopt hiermee parallel aan
de Nederlandse Kinderjury. De leerlingen maken een gezamenlijke top 3, deze telt mee voor de
provinciale Kinderjury. Deze top 3 wordt bepaald door ‘likes’ en ‘dislikes’ te geven
aan een boek.
Boekentip Onderbouw: Kitty Hieltjes en Liesbeth Rood: Taart!
De Koningin viert over drie dagen haar halfde verjaardag. Ze heeft het druk met de
voorbereidingen. Intussen snoept ze patat en pizza’s. En dat merkt ze als ze een
feestjurk uitzoekt: ze zijn allemaal te klein! Een grappig boek dat samen gelezen
kan worden. Op de rechterpagina staat de tekst van de koningin en links dat van
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de verteller.
Boekentip Bovenbouw: Kimberley Brubaker Bradley: De oorlog die mijn leven
redde
De 9-jarige Ada heeft nog nooit een stap buiten de deur gezet. Haar moeder
schaamt zich voor Ada’s klompvoet en houdt haar binnen. Als Ada’s broertje
geëvacueerd wordt uit Londen vanwege de oorlog grijpt Ada haar kans. Ze
ontvlucht het huis en samen met haar broertje begint ze aan een nieuw leven op
het platteland. (vanaf 9 jaar)

