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Personele mededelingen
Na de herfstvakantie is Ubelien Turksma verhuisd naar Gasteren.
Per 1 november heeft onze administratieve kracht, Irene van der Veen, gedeeltelijk een
andere baan. Irene verzorgde tot nu toe vanuit onze school de administratie voor 5
basisscholen t.w. Obs de Elsakker (Westervelde), SWS de Schans (Een), Obs het Palet
(Roderwolde), Obs de Flint(Nietap) en onze school. Vanaf nu gaat ze alleen nog de
administratie van de Schans, de Elsakker en onze school verzorgen. Voor deze taken is ze op
maandag en op donderdag de hele dag aanwezig op onze school. Op dinsdag en woensdag
zal ze op het stafbureau van OPO Noordenveld in Roden werkzaam zijn.
Nieuwe leerlingen
In deze periode is Noah Timmer bij ons op school gestart. We wensen hem veel
plezier op de Hekakker.
Nationaal schoolontbijt
Morgen doet onze mee aan Nationaal Schoolontbijt. Het is een activiteit waar wij
eens per 4 jaar aan deelnemen. U kunt uw kind deze dag zonder ontbijt naar
school sturen. Zoals al eerder gemeld willen we u wel vragen om uw kind op een
bord, bestek, mok en een kommetje (voorzien van naam) mee te geven.
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?
Sint-Maarten wordt dit jaar in Norg gewoon op zondag 11 november gevierd. Er was even
discussie of het lampion lopen verplaatst zou moeten worden naar de zaterdag of de
maandag, maar 11 november is 11 november. Dat hebben de leden van de Zakenkring Norg
en omstreken gisteren besloten. De winkels gaan niet speciaal open op de avond van SintMaarten. Het is juist een mooie gelegenheid om weer meer de wijken in te gaan en net als
vroeger langs de deuren te gaan.
Algemene ledenvergadering
Op donderdag 15 november willen we van harte uitnodigen voor de Algemene
ledenvergadering van de OV op onze school. De inloop voor deze avond begint om 19.45
uur. Via de mail heeft u de agenda en de jaarplanning reeds ontvangen. De begroting wordt
op de avond zelf uitgedeeld en ook besproken. We hopen u allemaal te mogen begroeten.
Cultuurmenu Kinderkolonie
Deze excursie naar het Gevangenismuseum gaat over het leven van de weeskinderen in de
kolonie anno 1850. Leerlingen maken kennis met de Maatschappij van Weldadigheid en het
dagelijks leven van de weeskinderen in de gestichten. Dit doen ze op een unieke historische
locatie: één van de originele gestichten uit 1823. In het gebouw ontdekken de leerlingen hoe
het leven van de ‘wezen, vondelingen en verlatene kinderen’ eruit heeft gezien. Groep 6/7a
gaat op vrijdag 23 november en groep 6/7b gaat op 11 december deze excursie doen.
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Week van de mediawijsheid 2018
‘HEB JIJ HET ONDER DE DUIM? ’Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een
click, scroll of swipe verschaft ‘ie ons toegang tot een wereld aan informatie en
mogelijkheden. Maar de ene duim is de andere niet, en lang niet iedereen is er even handig
mee. Dat is een groeiend probleem. Want of het nu gaat om het doen van je bankzaken, het
zoeken of delen van informatie, het vinden van een baan of het regelen van je privacy
instellingen: het wordt steeds belangrijker om een bepaalde mate van mediawijsheid in de
vingers te hebben.
Tijdens de komende Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018) richten we ons
op iedereen die wel een helpende hand kan gebruiken. We onderzoeken waaraan je
vandaag de dag moet voldoen om jezelf ‘mediawijs’ te noemen en stellen jong en oud de
vraag: ‘Heb jij het onder de duim?’.
De groepen 7 en 8 doen deze week mee aan de Mediamasters. Spelenderwijs maken
leerlingen kennis met de kansen en gevaren van (digitale) media. In vijf spannende
speldagen van een uur strijden duizenden klassen om de titel ‘Meest mediawijze klas van
Nederland’ en mooie prijzen.
Bureau Halt
Op maandag 19 november komt Bureau Halt in groep 7 en 8 bij ons op school om te
vertellen over de overlast met oud en nieuw. Bureau Halt geeft jaarlijks zo'n duizend
voorlichtingen 'Overlast rond de jaarwisseling'. Tijdens deze voorlichting gaan ze in op
verschillende overlastsituaties en de gevolgen voor een ander. Ook gaan ze in op de regels
rondom vuurwerk en vertellen ze de leerlingen hoe zij veilig vuurwerk kunnen afsteken. Veel
jongeren op deze leeftijd zijn erg gevoelig voor wat leeftijdsgenootjes doen en vinden en
handelen in de groep vaak anders dan alleen. Daarom speelt het thema groepsdruk een
belangrijke rol in de Halt-voorlichting. Door middel van een opdracht ervaren de jongeren
dat je verschillende rollen in een groep hebt. De Halt-medewerker praat ook met de
leerlingen over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij niet in de problemen komen door
groepsdruk.
Contactavonden
Op dinsdag 20 november en donderdag 22 november staan de contactavonden gepland. Alle
ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 7 zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Voor
de ouders van de kinderen van groep 8 geldt de term gespreksavond indien gewenst. De
gespreksavonden van groep 8 lopen i.v.m. de verwijzing niet synchroon met de
gespreksavonden van de overige groepen.
We proberen zoveel mogelijk broertjes/zusjes op dezelfde avond uit te nodigen. Vanaf
zaterdag 17 november kunt u in het ouderportal van Parnassys het oudergespreksformulier
lezen. Zo weet u van tevoren wat de leerkracht met u wil bespreken. Heeft u nog geen
wachtwoord voor het ouderportaal, dan kunt u een mailtje sturen naar
irenevanderveen@obsdehekakker.nl. Zij zorgt er dan voor dat u een wachtwoord via de mail
ontvangt.
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Koffieochtend
Op woensdagochtend 21 november is er een koffieochtend. Onder het genot van een kopje
koffie/thee zullen we weer bespreken wat er op dit moment actueel is op school. We starten
om 08.30 uur.
Fietscontrole
Tijdens de fietscontrole van 18 oktober zijn bijna alle fietsen goedgekeurd. De
fietsen die afgekeurd zijn kunnen in de komende week nog voor de herkeuring
zodat uw kind nog een OK-sticker kan verdienen. We willen de ouders die deze
ochtend hebben geholpen heel erg bedanken voor de ondersteuning.
Klassenouders
Voor dit schooljaar zijn de klassenouders:
Groep 1/2a Ellen Jansen
Groep 1/2b Kirsten Ipema
Groep 3
Greta Venekamp en Bianca Mulder
Groep 4a
Lucie Venekamp
Groep 4b/5b Marian Bakker en Femma Bezu
Groep 5a
Laura Renkema en Lutske Jager
Groep 6a/7a Wilma van Dijk
Groep 6b/7b Detty Kemker
Groep 8
Annelies Dijkstra en Janet Kaspers
Voorleeswedstrijd
Op donderdag 14 oktober is de jaarlijkse voorleeswedstrijd gehouden. Tijdens de voorrondes
in de groepen 5 t/m 8 was er al een voorselectie gemaakt. Alle kinderen hebben heel mooi
voorgelezen. Maar uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn. Dit is Robin van Tuijl
geworden. Ook is er een reserve kampioen gekozen. Dit is Max Middendorp geworden.
Robin gaat onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale voorrondes. We wensen
haar heel veel succes en we zullen u op de hoogte houden.
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Belangrijke data:
- 07 november Nationaal schoolontbijt
- 08 november lampionkijkavond van 18.00 uur tot 19.00 uur
- 09 november Brandveilig leven voor groep 5a en 8
- 09 november start 3e periode atelier
- 11 november Sint-Maarten
- 15 november Algemene Ledenvergadering OV inloop om 19.45 uur.
- 16 t/m 23 november Week van mediawijsheid
- 16 november Leerlingenraad
- 19 november Bureau Halt overlast oud & nieuw voor groep 7 en 8
- 20 november contactavond groep 1 t/m 7
- 20 november nieuwsbrief 5
- 21 november Koffieochtend aanvang 08.30 uur
- 22 november contactavond groep 1 t/m 7
- 23 november cultuurmenu Kinderkolonie groep 6/7a
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
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Beste ouders,
Van 13 november t/m 20 april krijgen uw kinderen op school gratis drie stuks groente en fruit per week. De
school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet
alleen gezond, maar ook leuk!

EU-Schoolfruit op [Naam school]
De drie vaste groente- en fruitdagen op Obs de Hekakker worden:
Woensdag, donderdag en vrijdag
Wij ontvangen de levering van de leverancier C.J. den Daas B.V. uit Nieuwegein

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw
kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de
nieuwsbrief voor ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de
aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te
halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een
initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland en het Steunpunt
Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt
ondersteund door het Voedingscentrum.

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de
ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit
www.euschoolfruit.nl | euschoolfruit@wur.nl | 0317- 485966

