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Stagiaires op obs De Hekakker
De afgelopen periode zijn er vanuit verschillende opleidingen nieuwe stagiaires bij ons op school
gestart. Zo loopt Joost Mokking elke donderdag en vrijdag stage in groep 1/2b. Joost doet de
opleiding onderwijsassistent. Elke donderdag loopt Lara Tomasoa stage in groep 4b. Lara doet de
Pabo. Tot slot loopt Lars van der Vlugt elke maandag stage in groep 7. Lars zal na de zomervakantie
met deze groep meegaan en zijn LIO-stage daar lopen.
Restaurant de Hekakker
Restaurant De Hekakker opent vandaag voor de laatste keer dit schooljaar om 17.45 uur zijn deuren.
De kinderen van groep 3b mogen vandaag hun kookkunsten vertonen. De leerlingen zijn de
afgelopen dagen druk bezig geweest met de voorbereidingen. Iedere groep had het afgelopen jaar
een eigen thema. Wat het thema vandaag is houden we nog even geheim.
Drents voorlezen
Woensdagmorgen 14 maart is er in alle groepen voorgelezen in het
Drents. Henny Bouwman, Marjan Terpstra, Jeichien Martens, Aukje
Julsing en Nina Keun hebben namens het Huus van de Taol prachtige
Drentse verhalen voorgelezen. De kinderen hebben genoten. Voor
sommige kinderen is de Drentse taal heel gewoon en groeien ze hier
thuis mee op. Maar voor andere kinderen is Drents iets heel nieuws
en lijkt het wel een vreemde taal. Na afloop kregen alle kinderen het
tijdschrift “Wiesneus” mee naar huis.
Optreden blazersklas tijdens jaarlijkse uitvoering
Muziekvereniging de Vooruitgang.
Zaterdagavond 17 maart hebben de leerlingen van de Blazersklas
meegedaan aan de uitvoering van muziekvereniging de
Vooruitgang. Tijdens de afgelopen twee periodes van het ateliers
hebben deze jonge blazers kunnen oefenen onder leiding van Wim
Stalman. En zaterdagavond was het dan zover; het optreden samen
met de muziekvereniging tijdens de jaarlijkse uitvoering. De
kinderen hebben het super goed gedaan!
Onderwijsdag
Op dinsdag 3 april staat de jaarlijkse onderwijsdag op het programma. Alle leerkrachten uit de
Gemeente Noordenveld nemen hier aan deel. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Collecte Jantje Beton
In de week van 5 maart hebben de groepen 7 en 8 collecte gelopen voor Jantje Beton. Vol
enthousiasme zijn de kinderen in twee- of drietallen op pad gegaan. Met een goed resultaat; ze
hebben maar liefst € 1.109,85 opgehaald. Heel goed gedaan! De helft van deze opbrengst gaat naar
Jantje Beton, de andere helft mogen wij gebruiken om buiten materiaal aan te schaffen.
Instructie avond nieuwe brigadiers.
Op maandag 26 maart wordt er een instructie-avond gehouden voor nieuwe brigadiers.
De avond wordt gehouden bij OBS De Poolster, Zevenhuisterweg 3 in Nieuw-Roden. Inloop vanaf
19.45 uur, de instructie begint om 20.00 uur en is rond 21.00 uur afgelopen. Opgave kan via Judith
Horstman, telefonisch (06-41827128) of per mail ( j.j.m.horstman@gmail.com).
Dus brigadiert u nog niet en wilt u ons team komen versterken? Kom naar de Poolster op 26 maart!
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Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Op 27 maart bezoeken de leerlingen van groep 8 het herinneringscentrum in Westerbork. Een
excursie die elk jaar weer grote indruk maakt op de meeste kinderen. De ouders van deze groep
ontvangen de informatie over deze excursie via de mail. Het bezoek aan het herinneringscentrum is
de start van het project de Tweede Wereldoorlog. De afsluiting van het project is de 4 mei
herdenking bij ons monument in Bonhagen en ’s avonds in de kerk.
De Grote Rekendag
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in
Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet
gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je
werkboek! De volgende Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 28 maart 2018. Het thema van
deze 16e editie is ‘De school als pakhuis’. De kinderen gaan systematisch nadenken tijdens
activiteiten zoals:
 inventariseren
 stapelen
 verplaatsen
 coderen
De leerlingen werken daarbij in verschillende leerstofdomeinen. Zo leren ze met coderingen om
plaatsaanduiding te voorzien van een specifieke code. Wanneer leerlingen nagaan hoeveel dozen of
containers in een bepaalde ruimte passen, passen ze meetvaardigheden toe. Dat doen ze ook als ze
handig tellen hoeveel dozen of doosjes op een bepaalde plek staan of zouden kunnen passen. En de
kinderen schematiseren, ordenen en modelleren om verder greep op te krijgen op de situatie die zij
aan het onderzoeken zijn. Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken
levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
Voor deze dag zoeken we voor opdrachten van de groepen 5 t/m 8 verschillende soorten dozen.
Graag zien we dat ieder kind uit deze groepen wat dozen meeneemt. Daarnaast willen we in groep 7
en 8 wat opdrachten gaan doen met wegen. Hiervoor zou het leuk zijn dat we wat
personenweegschalen kunnen gebruiken.
Palmpasen
Op zondag 25 maart staat de jaarlijkse Palmpasen optocht gepland. De kinderen uit
groep 1 t/m 4 kunnen vrijdagmiddag 23 maart op school een palmpaasstok maken.
De ouders die het betreft hebben via de mail informatie gekregen over deze
activiteit.
Paasactiviteit
Donderdagmiddag 29 maart wordt er voor alle kinderen een paasactiviteit
georganiseerd. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 gaan paaseieren zoeken
misschien wel samen met de paashaas. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan
“neutje schieten”.
Kort verslag MR vergadering:
In de MR vergadering van donderdag 8 maart is Albert Eising (directeur OPON) aanwezig geweest en
is er gesproken over verschillende zaken. Tijdens het gesprek kwam vooral naar voren dat het goed
gaat met de Hekakker.
Zo is er gesproken over de nieuwe manier van schoonmaken. Bovenschools zijn er schoonmakers
aangesteld. Elke school heeft een eigen schoonmaker in dienst. Tevens zijn er nieuwe materialen
aangeschaft en worden de schoonmakers begeleid vanuit OPON.
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Een ander punt was het openstellen van het ouderportaal. We zijn hiermee de 1e school in
Noordenveld. Over het algemeen wordt dit als positief ervaren. Ook wordt er gekeken of we nog
meer communicatie tussen ouders en leerkrachten kunnen realiseren.
Ook kwamen de stakingsacties aanbod. Met als resultaat dat er vanaf volgend schooljaar extra geld
per leerling beschikbaar is. Elke school inventariseert waar behoefte aan is. Vervolgens wordt er
gekeken of en hoe dit gerealiseerd kan worden.
Tijdens de griepperiode zijn er in de afgelopen periode problemen geweest met de vervanging. Ook
dit punt heeft Albert Eising met ons besproken.
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
Foutje in de kalender
In de kalender staat dat er vrijdag 23 maart een voorstelling Overstekend Wild voor groep 5 en 6 zou
zijn. Dit is helaas niet juist. Deze voorstelling is vorig jaar al geweest en staat eens in de twee jaar op
agenda.
Belangrijke data:
 19 t/m 23 maart School!week
 20 maart Restaurant voor groep 3b
 23 maart ’s middags Palmpaastokken maken voor groep 1 t/m 4
 24 maart Voorleeswedstrijd Noordenveld
 25 maart Palmpasen optocht
 25 maart ingaan zomertijd
 27 maart groep 8 bezoek herinneringscentrum kamp Westerbork
 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
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6 april koffieochtend van 08.30 uur tot 09.30 uur
10 april schoolvoetbal meisjes voor groep 8 in Nieuw-Roden
10 april nieuwsbrief 13
10 april prinses Ariane jarig
11 april Cultuurmenu Rondje om de Brink voor groep 3a/4a en 3b
11 april schoolvoetbal jongens voor groep 8 in Norg
11 april vergadering OV/MR
13 april eindfeest Leesvirus in de Brinkhof voor de groepen 5 en 6
13 april leerlingenraad

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

Nog een paar plekken vrij voor toffe activiteiten in Noordenveld!
De meeste activiteiten van de eerder uitgedeelde ladder zitten al gezellig vol. Er zijn nog een paar
activiteiten bijgekomen (die niet op de ladders stonden). Via deze weg willen we jullie daar graag nog
even op wijzen: Op 10 april (gr 7 en 8) wordt er door rapper Roberto Tan een Rapworkshop gegeven
in Roden. Op 19 april (gr 3 t/m 5) en 26 april (gr 6 t/m 6) wordt er in Norg een Voetbalclinic gegeven
door de bekende Freestyle voetballer TomV.
Pssst.. op 30 mei kunnen kinderen van groep 1 en 2 muziekinstrumenten maken met KreaKracht, er
zijn nog een paar plekjes vrij!
Vol is vol, dus geef je nu op! Voor opgave en meer informatie ga naar: www.activiteitenladder.nl
(sport en cultuurcoaches Noordenveld).

