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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.
Kerst
En als Sinterklaas weer vertrokken is naar het warme Spanje gaan we met zijn allen verder
met de volgende activiteit nl. kerst. Volgende week ontvangt u van ons een extra
kerstnieuwsbrief in uw mailbox.
Optreden kerstkoor
Op zaterdagavond 15 december vindt in de Brinkhof de jaarlijkse kerstuitvoering plaats van
het Gemengd Zangkoor Norg. Naast het genoemde koor treedt het jeugdorkest van de
Vooruitgang, de Vooruitgang en het kinderkoor van onze school op. Het kerstkoor heeft in
de afgelopen vijf ateliers onder leiding van Jan Dijk druk geoefend op de meest prachtige en
bijzondere kerstliedjes. Noteert u de data alvast in uw agenda?
Ook treedt ons kerstkoor op voorafgaand aan onze kerstviering op woensdag 19 december.
Bedragen vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisgeld.
In de eerste week van januari ontvangt u van ons via de mail de nota voor de betaling van
het schoolreisgeld en de vrijwillige ouderbijdrage. Alvast even de bedragen op een rij:
Schoolreisgeld plus vrijwillige ouderbijdrage:
- groep 1a/2a, 1b/2b
€ 50,00
- groep 3
€ 55,00
- groep 4, 5 en 6:
€ 57,00
- groep 7:
€ 60,00
- groep 8:
€ 92,50
Bovenstaande bedragen zijn als volgt berekend:
- Vrijwillige ouderbijdrage € 17,50 per kind, ongeacht de groep waar
het kind in zit.
- Schoolreisgeld, dit bedrag is afhankelijk van de groep waar het
kind in zit:
- groep 1/2 a, 1/2b:
€ 32,50
- groep 3:
€ 37,50
- groep 4, 5 en 6:
€ 39,50
- groep 7:
€ 42,50
- groep 8:
€ 75,00
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.
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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
Voedselbankactie
Vanaf zaterdag 8 december doet onze school weer mee aan de
voedselbank actie van RTV Drenthe. Vanaf maandag 10
december staat er in de hal een kraampje waar u de goederen
kunt inleveren. We hopen weer een grote hoeveelheid
producten te kunnen aanbieden bij de studio van RTV Drenthe.
Het boodschappenlijstje van de voedselbank ziet u hiernaast
afgebeeld. In dezelfde periode zamelen andere regionale
omroepen goederen en geld in voor voedselbanken in hun eigen
gebied.

Regel van de maand
Regel van de maand december is: Spullen van jou, spullen van mij. Ik zorg er goed voor, dan
blijven we blij!
Kerstvakantie
De kerstvakantie begint voor alle kinderen op vrijdag 21 december om 12.00 uur. We hopen
u allemaal gezond en wel te begroeten op maandag 7 januari.
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Belangrijke data:
- 5 december Sinterklaasfeest op school
- 7 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
- 17 december spreekuur jeugdverpleegkundige
- 17 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

