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Nieuw schooljaar
Na een hopelijk voor iedereen geslaagde zomervakantie is het nieuwe schooljaar
inmiddels al weer een week oud. We hopen dat u allemaal een goede vakantie
heeft gehad. Mochten er bijzonderheden zijn waarvan u denkt dat wij hiervan op de
hoogte moeten zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. We wensen
iedereen een goed schooljaar toe!
Opgavenbriefjes en opvangadressen
De kinderen hebben vorige week de eerste week informatie meegekregen. Graag ontvangen we van
iedereen de in te vullen formulieren zo snel mogelijk terug. U kunt deze inleveren bij de leerkracht
van uw kind of bij Irene van der Veen. Mocht er iets veranderen in uw adresgegevens of heeft u een
ander e-mailadres, wilt u dit dan ook doorgeven aan irenevanderveen@obsdehekakker.nl?
Nieuwe leerlingen
In deze periode zijn Lukas Beuving, Kim Corman, Bas Folkeringa, Marloes Haven, Chloë
Hilverts, Nia Kiewiet, Ruben Kruizinga, Floortje Runsink, Romijn Runsink, Christophe
Veluwenkamp, Jente Tuinstra, Niek Wiersma, Kayley Hendriks, Thomas Dijkstra, Luca
Sloots en Morris Kaptein bij ons op school gestart. We wensen ze veel plezier op de
Hekakker.
Circus en meesters en juffendag
In het kader van Kunst en Cultuur vindt er elk schooljaar een andere activiteit plaats. We hanteren
hierin een cyclus van vier jaar met de volgende activiteiten: Project “Hekart”, Kleine activiteit OV,
Lentemarkt en Circus. Dit schooljaar staat het circus centraal.
Op 27 en 28 mei komt STT-producties op onze school om samen met de kinderen een onvergetelijke
circusvoorstelling te maken. Deze voorstelling wordt gehouden op dinsdag 28 mei om 19.00 uur in de
Brinkhof.
De voorgaande jaren bestond de activiteit circus uit één dag. We hebben er dit keer voor gekozen om
het budget van de meesters en juffendag te koppelen aan het circus, zodat de kinderen twee dagen
bezig zijn met dit thema en de verschillende vaardigheden beter onder de knie krijgen.
Ludieke actie?
Zoals u waarschijnlijk weet, is er landelijk een lang lopend conflict in het basisonderwijs over
werkdruk, salarissen en personeelstekorten. Vorig schooljaar zijn er daarvoor stakingen geweest; ook
in Noordenveld en ook op onze school.
Met de nieuwste cao-afspraken zijn de problemen min of meer opgelost voor een deel van het
onderwijspersoneel. Voor leerkrachten is er een extra salarisverbetering afgesproken en er zijn
maatregelen genomen om te proberen de werkdruk voor hen te verminderen.
Dit geldt echter niet voor alle personeelsleden. Onderwijsondersteuners en schooldirecties vallen
hier buiten.
De vakbond voor schoolleiders roert zich inmiddels en heeft een landelijke ludieke actie afgekondigd
op woensdag 12 september a.s. Er is bedacht het brandalarm te laten afgaan en met de school een
ontruimingsoefening te doen, om "alarm te slaan". U gaat daarover in de media vast meer
vernemen.
De openbare scholen van Noordenveld en dus ook onze school, zullen daar niet aan meedoen.
Het doel van de actie wordt wel gesteund, maar onze schooldirecties vinden het niet gepast om op
dit moment in actie te komen op een manier waarbij alle kinderen betrokken worden.
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Muziekimpuls en AMV lessen
Eind februari hebben we u medegedeeld dat de aangevraagde subsidie voor Muziekimpuls is
gehonoreerd. Uiteraard zijn we hier enorm blij mee. Door deze subsidie hebben we inmiddels al een
nieuwe eigentijdse muziekmethode aangeschaft genaamd “Eigenwijs digitaal” en is ons
instrumentarium aangepast en uitgebreid. Daarnaast krijgen alle groepen dit schooljaar enkele keren
les van Marinus Scholtens (onze begeleider vanuit het ICO). Marinus zal tijdens zijn lessen aandacht
besteden aan de ritmische leerlijn. Het resultaat van het geleerde krijgt u te zien in Hekakker ’s Got
Talent.
De kinderen van groep 4a en 4/5b krijgen dit schooljaar op de donderdagmiddag ook de AMV-lessen.
Deze lessen worden vanuit het Cultuurmenu aangeboden aan alle groepen 4 in de gemeente
Noordenveld.
Leerlingenraad
De verkiezing van de leerlingenraad vindt dit jaar plaats op maandag 17
september a.s. Alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen zich verkiesbaar
stellen. De leerlingenraad bestaat uit 4 leden,
o 2 leerlingen uit groep 5, zij verzorgen de post
o 2 leerlingen uit groep 6, zij houden de financiën bij
o 2 leerlingen uit groep 7, zij schrijven het verslag
o 2 leerlingen uit groep 8, zij zitten de vergaderingen voor
Behalve de leerlingen is er 1 adviserend lid vanuit het schoolteam. Deze leraar ondersteunt de
voorzitter bij het maken van de agenda en het leiden van de vergadering, ondersteunt de notulist,
ondersteunt de penningmeester en onderhoudt de contacten met het schoolteam.
In de school zullen de aankomende week posters hangen waarop de kandidaten zich zullen
promoten. Daarnaast kunnen ze een week lang campagne voeren. Uiteindelijk bepalen de leerlingen
uit de groepen 5 t/m 8 via een stemformulier wie er voor één jaar in de leerlingenraad komen. De
campagnevoering start morgen. Maandagmiddag 17 september a.s. presenteren de kinderen op het
podium hun plannen aan de kinderen.
Korfbal
Woensdagmiddag 19 september 2018 vindt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats op de velden
van de kv. Des te Norg. Het toernooi begint om 13.30 uur en zal rond 17.00 uur eindigen. Net als
voorgaande jaren doen er weer teams van onze school mee aan deze happening. Komt u ze
aanmoedigen?
Koffieochtend op 21 september
Op vrijdagochtend 21 september a.s. van 08.30 uur tot 09.30 uur vindt de eerste koffieochtend van
dit jaar plaats. We hopen dat deze ochtend net zo goed bezocht wordt als de koffieochtenden van
het vorig schooljaar! Tijdens deze ochtend gaan we graag met u in gesprek over onze school. Voor
informatie over de koffieochtend, kijk op onze website.
Informatieavond
Maandag 24 september staat de jaarlijkse informatieavond gepland. De uitnodiging hiervoor vindt u
als bijlage bij deze nieuwsbrief. Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat u in de klas wordt rondgeleid door
uw zoon/dochter. Uw kind kan u precies vertellen welke methodes er worden gebruikt en welke
werkwijze er in de klas wordt gehanteerd. Uiteraard bereiden de leerkrachten dit wel voor met de
kinderen. De materialen die worden gebruikt, zijn op deze avond ook te bekijken. Natuurlijk zijn de
leerkrachten van de groep ook aanwezig. Mocht iets niet duidelijk zijn dan kunt u het bespreken. De
leerkrachten van de groep 1 tot en met 3 houden een informatieavond “oude stijl” en vertellen hoe
er wordt gewerkt in de klas.
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Schoolfotograaf
Op donderdag 27 september a.s. komt de schoolfotograaf. De fotograaf gaat dit jaar
individuele- en groepsfoto’s maken. Dit jaar worden er geen broertje/zusje foto’s
gemaakt. Dit doen we eens per twee jaar.
Een paar tips van de fotograaf:
 Bij regenachtig weer is het belangrijk dat de kinderen met droge haren op
school komen.
 Laat de kinderen kleurrijke kleding aantrekken. (In verband met de kleur van
de foto liever geen lime groene kleding dragen.)
 De foto's worden geheel vrijblijvend gemaakt. U bent dus niet verplicht de foto's te kopen.
Ook is het mogelijk om alleen de groepsfoto's, de individuele foto's of de foto's met broertjes
en zusjes te kopen (of juist niet). Alle varianten zijn dus denkbaar.
Studieochtend groep 1 t/m 3
Op vrijdagochtend 28 september staat er een studieochtend gepland voor de leerkrachten van de
groepen 1 t/m 3. De kinderen uit deze groepen zijn deze ochtend vrij.
Restaurant de Hekakker
Natuurlijk gaat Restaurant De Hekakker dit schooljaar weer een vervolg krijgen. In de kalender kunt u
vinden wanneer de groep van uw kind heerlijk voor u gaat koken. Ook dit jaar hebben we Hilbrand
Kamminga van Te Plek bereid gevonden om ons hierin te begeleiden. We zijn hem hier heel dankbaar
voor. In overleg met Hilbrand hebben we besloten om alle groepen eens per twee jaar het restaurant
te laten runnen. Dus is uw kind dit jaar niet ingedeeld? Niet getreurd want dan is hij of zij volgend
jaar aan de beurt.
Atelier
In het schooljaar 2018- 2019 gaan we verder met het geven van ateliers op vrijdagmiddag aan de
groepen 5 t/m 8. Voor de ouders die dit jaar voor het eerst een kind in groep 5 hebben en nog niet
weten wat het atelier precies inhoud nog even de uitleg. Vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.15 uur
nemen de kinderen vier weken deel aan een atelier dat ze zelf hebben gekozen. U kunt hierbij
denken aan een minicursus muziek, textiele werkvormen, dammen, Spaans, schaken, striptekenen,
koken, toneel, dans, Italiaans, natuur en techniek, programmeren, proefjes, balsporten enz., enz. Dit
atelier volgen de kinderen vier weken aaneengesloten. Daarna kiezen ze weer een nieuw atelier voor
vier weken.
Omdat we de kinderen graag een zo breed mogelijk aanbod willen bieden, willen we u vragen om
met ons mee te denken. Wilt u vier weken een atelier verzorgen? of is er iemand in u familie of
kennissenkring die dit zou kunnen? dan maken wij daar graag gebruik van. U kunt zich hiervoor
aanmelden door een mailtje te sturen naar irenevdv@obsdehekakker.nl . Wilt u aangeven wat het
onderwerp is van uw atelier? De onkosten die u maakt worden natuurlijk door de school vergoed.
We hopen op deze manier de talenten van de volwassene over te brengen op de kinderen.
Naast de hulp die we vragen geven 4 leerkrachten elke week ook een atelier. Het zou mooi zijn als
we elke week 6 ateliers zouden kunnen aanbieden. Dit schooljaar hebben een aantal ouders een
atelier verzorgd. Bent u de volgende???
Gymtassen
De groepen 1 en 2 hebben een gymtas op school liggen. De andere groepen nemen hun gymtas
alleen mee op de dag dat ze gym hebben. Het is niet de bedoeling dat de gymtassen van de groepen
3 t/m 8 op school blijven liggen.
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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 drie ouders (Janetta Kuperus, Reint Jan
Auwema en Tineke Wiersma). Reint Jan heeft aangegeven door zijn huidige
werkzaamheden geen tijd meer te hebben voor het DVL. Daarom zijn wij op zoek
naar jou, want jij wilt 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
Hoofdluiswerkgroep
We willen de groep ouders die vorig schooljaar de hoofdluis gecontroleerd hebben
vragen om deze week nog één keer te komen controleren. Mocht dit een probleem
zijn, dan kunt u dat aangeven bij onze hoofdluiscoördinator, Afina Egberts. Wilt u uw
kind goed (blijven) controleren? Voor alle duidelijkheid geven we in het stukje
hieronder nog wat informatie over hoofdluis. Wilt u uw kind goed (blijven) controleren?
Luis in je haar? Kammen maar! Dat is de boodschap die het RIVM geeft aan ouders van
schoolgaande kinderen, leerkrachten en medewerkers van kinderopvangcentra. Nu de
scholen weer zijn begonnen kan een juiste aanpak voorkomen dat hoofdluis een
hardnekkig probleem wordt. Als een kind hoofdluis heeft, kam het haar dan dagelijks
gedurende twee weken met een luizenkam. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met
een antihoofdluismiddel. Controleer ook de huisgenoten. Verder is het verstandig om het te melden
op school, bij (sport)vereniging en vriendjes.
Nieuwe activiteitenladders uit
Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever creatief bezig zijn of muziek
maken? Het kan allemaal, want de activiteitenladder komt er weer aan. De ladder loopt van oktober
t/m december.
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de sport - en
cultuurcoaches van Noordenveld in samenwerking met verenigingen en instellingen. Er komt nu 1
ladder voor de gehele gemeente Noordenveld. Je mag je ook gerust opgeven voor een activiteit in
een dorp waar je niet woont.
Je kunt bijvoorbeeld meedoen met handbal, judo of lekker gaan dansen bij de streetdance activiteit.
Voor de kleinere kinderen staat kennismaken met kleutergym op het programma.
In de molen van Roderwolde kun je koekjes bakken en de molen bekijken. Ook kun je zingen bij een
meisjeskoor en wat dacht je van hutten bouwen bij de scouting of muziek maken bij een drumband.
In de herfstvakantie is er weer een mega speeldag in Norg. Ook kunnen alle kinderen in november
kennismaken met ijshockey in Groningen.
Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 14 september op via
www.activiteitenladder.nl
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Krentenbaard
Er zijn een aantal kinderen met krentenbaard op school. Kinderen met krentenbaard kunnen gewoon
naar school. Thuisblijven helpt niet om verspreiding van krentenbaard te voorkomen. De kinderen
zijn al besmettelijk voordat er verschijnselen optreden. In de bijlage vindt u extra informatie
hierover. Heeft u kind ook krentenbaard en heeft u dit nog niet gemeld op school dan horen we dit
graag.
Gymrooster
Hieronder treft u het aangepaste gymrooster. De afgelopen week hebben er nog enkele wijzigingen
plaatsgevonden. Onze excuses hiervoor.

Gymrooster 2018 - 2019
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Belangrijke data:
- 11 september vergadering OV/MR aanvang 20.00 uur
- 14 september atelier 1e periode, week 2
- 17 september leerlingenraad
- 18 september Prinsjesdag
- 18 september Cultuurmenu Massimo groep 4b/5b en 5a
- 19 september schoolkorfbaltoernooi voor groep 3 t/m 8
- 20 september viooltjesmuziek groep 3
- 21 september koffieochtend 08.30 uur – 09.30 uur
- 21 september atelier 1e periode, week 3
- 24 september informatieavond groep 1 t/m 8
- 25 september Restaurant de Hekakker voor groep 4b/5b
- 25 september nieuwsbrief 2
- 26 september start Kinderpostzegels groep 8
- 27 september schoolfotograaf
- 27 september Cultuurmenu viooltjesmuziek groep 3
- 27 september Cultuurmenu Groningsmuseum groep 6a/7a en 6b/7b
- 28 september studieochtend groep 1 t/m 3. De kinderen uit deze groepen zijn vrij.
- 28 september start tweede periode ateliers.

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