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Schoolfruit
We zijn ontzettend blij u te kunnen vertellen dat onze school wederom mag deelnemen
aan EU-Schoofruit. Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor 20 weken lang gratis
schoolfruit. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt aangeboden door de
Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en de schoolfruitleveranciers.
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas. Vanaf 12
november 2018 t/m 19 april 2019 kunnen wij de kinderen driemaal per week
verschillende soorten groente en fruit aanbieden. We gaan dit doen op de woensdag,
donderdag en vrijdag. U hoeft uw kind op deze dagen dus geen ander fruit mee te
geven.
Restaurant de Hekakker
De deuren van Restaurant de Hekakker openen vanavond voor de eerste keer dit schooljaar. De
aftrap is voor groep 4b/5b. We wensen de kinderen en hun ouders heel veel plezier.
Oversteken Asserstraat
Wilt u met uw kind(eren) bespreken dat ze bij de Asserstraat niet alleen mogen oversteken. De
kinderen moeten wachten tot de brigadiers aanwezig zijn. Pas dan mogen ze oversteken.
Hoofdluiswerkgroep
Via het ouderhulpformulier hebben we de luizenouders geselecteerd. Deze ouders zijn intussen op
de hoogte gebracht. Mocht u zich ook hebben opgegeven en geen mail hebben ontvangen dan
hadden zich meer ouders aangemeld dan nodig was. We willen u bedanken voor uw aanbod.
Cultuurmenu in de groepen 5 en 6
Op dinsdag 18 september is Massimo op bezoek geweest in groep 4/5b en
5a. Hij heeft excentrieke voorwerpen getoond in de klas en hij heeft daarbij
het spannende streekverhaal verteld. Al eeuwen verdient verhalenverkoper
Massimo zijn brood met het vertellen van verhalen. Met zijn koffer vol
schatten uit het verleden reist hij naar kermissen en jaarmarkten over de
hele wereld. Maar de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig zijn er botsauto’s
en automaten. En dat is ook leuk. Maar niet voor Massimo. Hij vertelt liever
in alle rust zijn verhalen. Het zijn verhalen die passen bij de plek… maar wel
verhalen geplukt uit een willekeurig tijdperk.
Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zover: de
Kinderpostzegelactie. Ruim 160.000 kinderen gaan dit jaar langs de deuren. Hun missie: 400.000
kinderen helpen aan een goed thuis. Ook groep 8 van onze school draagt hun steentje bij. Voor
kinderen, door kinderen, dat is het motto van de Kinderpostzegelactie. Elk jaar zetten duizenden
kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen. Ze gaan langs de deuren om postzegels en
andere leuke producten te verkopen. En dat al generaties lang. De Kinderpostzegelactie wordt sinds
1948 gehouden en is uniek in de wereld. Daar mogen we best trots op zijn. Voor meer informatie
verwijzen we u naar de website www.kinderpostzegels.nl.

Nieuwe leerlingen
In deze periode is Lynn Veldhuizen bij ons op school gestart. We wensen haar veel plezier op de
Hekakker.
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Leerlingenraad
Vorige week maandagmiddag hebben de kandidaten voor de leerlingenraad zich gepresenteerd aan
de kinderen uit de groepen 5 t/m 8. En dat deden ze geweldig.
Woensdag en donderdag hebben alle kinderen digitaal gestemd. Hieronder treffen jullie de namen
van de nieuwe leerlingenraad. Janne en Yvek (groep 5), Maud en Christophe (groep 6), Wouter en
Merlijn (groep 7) en Mirthe en Marise (groep 8)
We willen alle kinderen die mee hebben gedaan aan de verkiezing bedanken voor het mooie
programma dat ze gepresenteerd hebben.
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.
Cultuurmenu Groningermuseum
Op donderdag 27 september gaan de groepen 6/7 naar het Groninger museum gevolgd door groep 8
op vrijdag 28 september. We hebben dit jaar gekozen voor het programma “de Ploeg”: De Ploeg
hoort bij Groningen en Groningen hoort bij De Ploeg. Al sinds 1918, toen de kunstenaarsvereniging
werd opgericht. Misschien wonen de leerlingen wel in een straat die de naam heeft van een
Ploegschilder. Wie zijn deze pioniers van het eerste uur? Ze schilderden het platteland, de stad en
elkaar. Dit alles in een zo voor de Ploeg karakteristiek kleurenpalet.
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.
Onderwijscafé voor ouders en leerkrachten
Op dinsdagavond 2 oktober’18 organiseert onderwijs Noordenveld in samenwerking met het CJG een
onderwijscafé! Neuropsycholoog Marald Mens zal een boeiende lezing geven over het brein. Kaarten
zijn te bestellen en af te halen bij het inwonersplein in Roden. U komt toch ook? De uitnodiging vindt
u als extra bijlage bij deze nieuwsbrief. De lezing begint om 20.00uur, locatie theater De Winsinghhof
te Roden.
Kinderboekenweek van 3 t/m 13 oktober
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar “Vriendschap” en het motto is
“Kom erbij!” BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn allemaal
hartenkreten van echte vrienden. Vriendschap is diep verankerd in de
jeugdliteratuur. Niet voor niets natuurlijk: vrienden maken leer je als kind. De
gelukzalige momenten van verbondenheid of juist het tegenovergestelde gevoel
van miskenning als het niet lukt aansluiting te vinden of als je gepest wordt,
iedereen maakt het mee. Online en offline. Echte vriendschap kent geen
scheidslijnen en gaat door alle culturen, rangen, standen en geslacht heen.
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Op fietse project
Op 5 oktober zullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 meedoen aan het “op fietse project”.
Wat voor u van belang is, is dat we alle kinderen uit deze groepen om 08:30 uur op de fiets
verwachten in de sporthal van de Brinkhof en dat we daar ook het programma om 14:30 uur
gezamenlijk afsluiten. Het is die dag belangrijk dat de kinderen uit deze groepen allemaal op
fiets naar school komen. Voor verder informatie verwijzen we u naar de extra bijlage bij deze
nieuwsbrief.
Herhaalde oproep: 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
Belangrijke data:
- 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 Cultuurmenu Groningsmuseum groep 8
- 28 september studieochtend groep 1 t/m 3. De kinderen uit deze groepen zijn vrij.
- 28 september start tweede periode ateliers.
- 4 oktober dierendag
- 5 oktober Op fietse project groep 5 t/m 8
- 9 oktober nieuwsbrief 3
- 12 oktober vergadering leerlingenraad

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

Hek info
Jaargang 4 nummer 2 d.d. 25 september 2018

Berichten van buiten:
JEUGDTHEATERFESTIVAL PODIUM ZUIDHAEGE ASSEN
De herfstvakantie bij Podium Zuidhaege in Assen staat in het teken van maar liefst de 15e editie van
het jaarlijkse Jeugdtheater Festival. Deze week is gevuld met
ontroerende, vrolijke, knappe en soms hilarische voorstellingen met
dans, pantomime, clownerie, poppen- en verteltheater, muziek en
alle mogelijke tussenvormen. Een extra feestelijke editie! Om dat te
vieren zijn er om de voorstellingen heen allerlei themaworkshops.
Voor meer informatie en reserveren kun je hier terecht of op de
website podiumzuidhaege.nl
Zondag 21 oktober
Gebroeders Kist
Maandag 22 oktober
Prinses Palaver Poederneus
Dinsdag 23 oktober
Circo Fiasco
Woensdag 24 oktober Smakelijke Sprookjes
Donderdag 25 oktober De Dwerg
Vrijdag 26 oktober
Knuffels van Mol
Zaterdag 27 oktober
Toon Tellegen en Divertimento
Zondag 28 oktober
Fata Morgana
KOM ERBIJ! tijdens de Kinderboekenweek in de Bibliotheek
Vanaf woensdag 3 oktober is het feest in de Bibliotheek, het is
namelijk de start van de leukste week van het jaar, de
Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Vriendschap, KOM ERBIJ!
Kom op woensdag 3 oktober met je beste vriend of vriendin naar
Bibliotheek Roden. We starten deze week feestelijk met allerlei activiteiten. Vanaf 14.30 uur kan je
je laten schminken, glittertattoos laten zetten of samen spelletjes doen, zoals een speurtocht! En
voorlezen voor de jonge kinderen zal natuurlijk ook gebeuren.
Daarnaast is het mogelijk om kennis te maken met het Drentse spel Blokgooien. Er zal iemand
aanwezig zijn om meer te vertellen, maar het belangrijkste is dat jullie samen aan de slag kunnen
gaan met de speciale kinderversie van het spel. Er is natuurlijk ook drinken en wat lekker voor
tussendoor!
Op zaterdag 6 oktober kunnen kinderen van 2 tot 7 jaar zelf muziekinstrumenten maken van
verschillende materialen tussen 10.30 tot 12.00 uur in Bibliotheek Norg. Kom samen muziek maken!
Op dezelfde dag kan je tussen 13.00 en 15.00 uur in Bibliotheek Roden sleutelhangers en
vriendschapsarmbanden maken. Alle kinderen vanaf 5 jaar mogen 3 sleutelhangers of
vriendschapsarmbanden te maken. Eén voor jezelf, één voor je beste vriend of vriendin en één voor
iemand die je nog niet kent, iemand die misschien een vriend of vriendin kan worden, iemand waar
tegen je zegt: KOM ERBIJ!
Alle activiteiten zijn gratis, een lidmaatschap van de bibliotheek is niet noodzakelijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bibliotheek Roden • Yolanda Timmer, frontofficemedewerker • 088 0128245
y.timmer@biblionetdrenthe.nl • www.bibliotheekroden.nl

