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Instructie avond brigadiers
Voor alle nieuwe brigadiers is er op maandag 5 november om 20.00 uur
op De Hekakker een instructieavond. Deze avond wordt verzorgd door de
politie. Voordat je gaat brigadieren moet je eerst deze instructie gevolgd
hebben. Dus brigadiert u nog niet? Dan kunt u zich nu aanmelden zodat
we onze lijst met ouders kunnen vergroten. U komt toch ook?
Nieuwe leerlingen
In deze periode zijn Sanne Kuik, Mila Jans en Sanne Wever bij ons op school
gestart. We wensen de dames veel plezier op de Hekakker.
Brandveilig leven
In de komende periode zal in alle groepen aandacht besteed worden aan het onderwerp
‘brandveilig leven’. Speciaal opgeleide brandweerlieden komen in alle groepen
langs om te praten over een brandveilig leven. Op een informatieve en speelse
manier wordt er informatie gegeven om vertrouwd te raken met
brandveiligheid binnen de eigen leefomgeving. Met behulp van de speciaal
ontwikkelde werkbladen, kunnen de kinderen onderzoeken of hun eigen
woning wel brandveilig is en wordt er inzicht verkregen over de mate van
brandveiligheid in de thuisomgeving. Smokey is een beeldmerk van de
brandweer en staat symbool voor brandveiligheid.
Atelier lampionnen maken
Vrijdagmiddag 19 oktober en 2 november zal het atelier voor groep 5 t/m 8 in het teken
staan van lampionnen maken. De kinderen uit deze groepen hebben intussen hun keuze
kunnen maken door het opgaveformulier in te vullen. Ook in de andere groepen gaan de
kinderen een lampion maken. Het resultaat van de gemaakte lampionnen kunt u zien tijdens
onze lampionkijkavond op donderdag 8 november.
Lampion kijkavond
Ook dit jaar organiseren we weer een lampionkijkavond, die voor iedereen toegankelijk is.
Op donderdag 8 november van 18.00 uur tot 19.00 uur showen de kinderen in hun eigen
klas aan u de gemaakte lampion. U komt toch ook kijken?
Fietscontrole
Denkt u aan de jaarlijkse fietscontrole? Deze wordt gehouden op donderdag 18 oktober. Het
is belangrijk dat de kinderen uit groep 3 tot en met 8 deze dag op
fiets naar school komen.
Voorafgaand aan de officiële fietscontrole willen we op maandag
15 oktober alle leerlingen van groep 3 t/m 8 de gelegenheid
bieden om hun eigen fiets te keuren. Dit doen ze aan de hand van
een controlelijst onder leiding van de eigen leerkracht. Er is in die
week dan nog tijd om eventuele mankementen te repareren. We
hopen dat alle fietsen op de dag van de fietskeuring de OK-sticker
krijgen.
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Voorleeswedstrijd
In de groepen 5 t/m 8 vindt tijdens de Kinderboekenweek de voorleeswedstrijd plaats. Alle
kinderen uit deze groepen mogen hieraan meedoen. We zijn zeer benieuwd wie de
voorleeskampioen in elke klas wordt. De finale van de voorleeswedstrijd is op
donderdagmiddag 11 oktober. De nummers één en twee uit groep 7 en 8 doen hier aan
mee. De winnaar gaat uiteindelijk onze school vertegenwoordigen bij de regionale
voorleeswedstrijd in Roden. De voorleeskampioenen uit de groepen 5 en 6 mogen ook
meedoen aan de finale op school. Zij mogen echter niet onze school vertegenwoordigen bij
de regionale voorleeswedstrijd in Roden.
Hekakker’ s Got Talent
Op vrijdag 19 oktober van 10.30 tot 12.00 uur wordt de eerste Hekakker’ s Got Talent van
dit schooljaar gehouden. Hoofdrolspelers zijn dit keer de kinderen uit groep 1a/2a, 4a en
groep 8. Zij laten zien over welke talenten zij beschikken. Alle ouders/verzorgers en andere
familieleden zijn van harte welkom. Hekakker’ s Got talent vindt plaats in de gymzaal.
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.
Belangrijke data:
- 12 oktober vergadering leerlingenraad
- 12 oktober Brandveilig leven groepen 1/a2, 1/2b, 3, 4a en 4/5b
- 17 oktober MR/OV aanvang 20.00 uur
- 18 oktober fietscontrole groep 3 t/m 8
- 19 oktober Hekakker’ s Got Talent voor de groepen 1/2a, 4a en 8
- 19 oktober start atelier Lampionnen maken voor groep 5 t/m 8
- 22 oktober t/m 26 oktober Herfstvakantie
- 28 oktober ingang wintertijd
- 29 oktober deze week hoofdluiscontrole
- 30 oktober Restaurant de Hekakker door groep 8
- 02 november Brandveilig leven groepen 6/7a en 6/7b
- 02 november atelier Lampionnen voor de groepen 5 t/m 8
- 06 november nieuwsbrief 4
- 07 november Nationaal schoolontbijt
- 08 november Lampionkijkavond van 18.00 uur tot 19.00 uur
- 09 november Brandveilig leven voor groep 5a en 8
- 11 november Sint-Maarten
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
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Berichten van buiten: Activiteiten in de herfstvakantie

23 oktober: Mega-Speel-Dag
Op dinsdag 23 oktober aanstaande organiseert Beweegdorp Norg, in
samenwerking met de Brinkhof en Welzijn in Noordenveld een Mega-Speel-Dag,
bedoeld voor kinderen t/m groep 8.
Tussen 10:30 en 15:00 uur toveren we de sporthal van de Brinkhof voor één dag
om tot een waar speelpaleis. We hebben diverse luchtkussens geregeld, een
mega-dart-bord, balspelletjes, een stormbaan en een pannakooi.
In de dorpshuiszaal kunnen de kinderen kleuren, schminken en is er een
‘bioscoop’ om rustig bij te komen als je moe bent van het spelen. We maken het
deze keer helemaal speciaal met een workshop Djembé spelen in de ochtend en
een clinic van de basketballers van Donar in de middag.
De kosten voor deelname aan de Mega-Speel-Dag bedragen € 5,00, inclusief ranja en een
broodje knakworst. Aanmelden en betalen gaat bij voorkeur via de activiteitenladder van de
WIN; dit is mogelijk tot 19 oktober aanstaande. Uiteraard kun je ook spontaan langskomen
op dinsdag 23 oktober. Graag tot dan!
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28 oktober: Spektakeltocht
Een van de routes tijdens de 5e editie van de Spektakeltocht op zondag 28 oktober is ‘Het
Betoverde Bos’. Dwarrelende herfstblaadjes, verstopte dieren, sprookjesachtige figuren,
dromerige geluiden, kleuren en geuren. Laat je onderdompelen in het prachtige bos van
Norg en geniet van deze unieke belevenis voor het hele gezin. Samen wandelen, samen
luisteren, samen ruiken, samen maken, samen voelen, samen genieten. Alle ingrediënten
voor een heerlijke herfstdag herinneringen maken in Norg. De route van vijf kilometer gaat
over onverharde wegen en smalle paadjes. Houd hier rekening mee als het gaat om
schoeisel en kinderwagens.
‘Het Betoverde Bos’ start tussen 09:30 en 10:00 uur vanuit het Bewegingscentrum Norg.
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 3,50 voor deelname. Zij ontvangen sowieso een mooie
herinneringsmedaille van ons. Ben je 13 jaar of ouder, dan bedragen de kosten € 5,00
exclusief medaille of € 6,00 inclusief medaille. Leden van de KWBN ontvangen € 1,00 korting.
Voorinschrijven kan tot 20 oktober via www.spektakeltochtnorg.nl en tussen 22 en 27
oktober bij de balie van het Bewegingscentrum Norg. Uiteraard kunt je je ook nog op de dag
zelf aanmelden.
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