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Algemene ledenvergadering
Op donderdag 15 november is de Algemene ledenvergadering van de OV op onze school
gehouden. Tijdens deze avond heeft de OV afscheid genomen van Bea Lokhorst. Bea heeft
de afgelopen 3 jaar het penningmeesterschap van de OV voor haar rekening genomen. Dit
heeft ze naar ieders tevredenheid goed ingevuld. Vanuit de ALV waren er verder geen
bijzonderheden te vermelden. Marianne Davids is de nieuwe penningmeester geworden.
Cultuurmenu Kinderkolonie voor groep 6 en 7
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 deze excursie beleven en groep 6/7b op 11 december.
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 onze school. We
starten om 08.30 uur. U komt toch ook?
Sinterklaas
Van Sinterklaas hebben we een mail ontvangen met het bericht, dat hij
woensdag 5 december een bezoek aan de Hekakker zal brengen. We zullen
de goedheiligman en zijn Pieten om ongeveer 8.30 uur verwelkomen aan de
achterkant van de school bij de gymzaal. Na het ontvangst is er voor de
groepen 1 t/m 4 een Sinterklaascircuit. Een verzoek aan de kinderen van
groep 3 en 4 om deze dag gymschoenen mee te nemen. De groepen 5 t/m 8
vieren het feest in hun eigen groep. De kinderen hoeven deze dag geen eten
en drinken mee te nemen. Alle kinderen zijn om 12.30 uur vrij.
Schoolfruit
Vorige week zijn we weer gestart met het uitdelen van het schoolfruit op woensdag,
donderdag en vrijdag. In het vervolg ontvangt u uiterlijk maandag van ons een mailtje met
daarin het schoolfruit voor die week. Wanneer u denkt dat uw kind het schoolfruit niet lust,
vragen we u ander stuk fruit mee te geven aan uw kind. Uiteraard proberen we de kinderen
wel te stimuleren om het schoolfruit te proeven!
Studiemiddag groep 1 t/m 3
Op maandagmiddag 10 december staat er een studiemiddag voor groep 1 t/m 3 op het
programma. De kinderen uit deze groepen zijn deze middag vrij.
Schoon Belonen
Onze school doet mee aan het Schoon Belonen project. Dit betekent dat wij bewust ons
afval scheiden op school en ook onze leerlingen vragen hier goed op te letten. Daarnaast
hebben wij een gebied geadopteerd dat wij het hele jaar door vrij van zwerfafval houden.
Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor een schone leefomgeving, wij vinden dit als
school belangrijk en werken hier graag aan mee. Wil je meer weten over het project? Neem
dan contact op met Han Kemker.
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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 één ouder (Janetta Hoffer). Graag
zouden we meer ouders betrekken bij de verkeersveiligheid rondom de
school. 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 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:
- 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
- 30 november groep 5 t/m 8 ‘s middags atelier Sinterklaas
- 4 december nieuwsbrief 6
- 5 december Sinterklaasfeest op school
- 6 december Prinses Amalia jarig
- 7 en 14 december groep 5 t/m 8 ’s middags kerstatelier
- 10 december studiemiddag groep 1,2 en 3. De kinderen van deze groepen zijn ’s
middags vrij.
- 10 december deze week een extra kerstnieuwsbrief
- 10 december Leerlingenraad
- 11 december Cultuurmenu Kinderkolonie groep 6b/7b.
- 15 december optreden kerstkoor in de Brinkhof
- 18 december nieuwsbrief 7
- 19 december Kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur
- 21 december alle kinderen ’s middags vrij
- 24 december t/m 7 januari kerstvakantie
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
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Bericht van buiten:
Bewegen en eten van uw kind
In opdracht van de provincie Drenthe voeren onderzoekers van de Hanzehogeschool
Groningen onderzoek uit naar de “Jongeren Op Gezond Gewicht” aanpak (JOGG). Hiervoor
wordt onder andere de leefstijl van kinderen in kaart gebracht.
Dit wordt gedaan met een vragenlijst. Morgen krijgt uw kind deze vragenlijst op papier mee
naar huis. Zou u dit in willen vullen en weer willen inleveren op school? De resultaten
worden vertrouwelijk gehandeld. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig, maar we stellen uw deelname zeer op prijs.

