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Nieuwe leerling
In deze periode is Mart van den Broek bij ons op school gestart. We wensen hem heel veel
plezier toe op de Hekakker.
Cito-toetsen
De aankomende weken maken de kinderen vanaf groep 2 de onafhankelijke cito toetsen
voor rekenen, taal en lezen. Deze signaleringstoetsen worden 2 keer per jaar afgenomen, in
januari/februari en in juni. Naast de methodetoetsen geven deze toetsen ons een beeld of
het verwachte niveau van de leerling wordt gehaald. Daarnaast zien wij als school hoe wij
scoren ten opzichte van de andere basisscholen in Nederland.
Wij horen nog weleens dat kinderen zenuwachtig zijn voor deze toets, waardoor er een
bepaalde druk op komt te liggen. Dat is absoluut niet nodig. De kinderen laten tijdens deze
toetsen bijna altijd het niveau zien, zoals wij dat ook van ze gewend zijn.
Cultuurmenu Vouwstenen
Voor groep 3, 4b/5b en 4a staat op 21 januari een les Cultuurmenu op het
programma met als thema Vouwstenen. Met Vouwstenen, kartonnen stroken,
kun je van alles bouwen. Het karton waar de Vouwstenen van zijn gemaakt is
een halffabricaat. De keuze is voor dit materiaal gemaakt, omdat kinderen met
verf en andere materialen zelf een creatieve invulling kunnen geven aan hun
eigen creaties.
Cultuurmenu moderne dans
Voor de leerlingen uit groep 4b/5b, 5a, 6a/7a en 6b/7b staat er in de komende periode een
aantal workshops gepland in het teken van moderne dans. Tijdens deze dansworkshops
maken leerlingen kennis met hedendaagse/moderne dans. Vertrekpunt van de lessen is een
gezamenlijke inspiratiebron in de vorm van een standbeeld. Het kunstwerk vormt de basis
voor bewegingen, waar leerlingen zelf naar op zoek gaan tijdens de lessen. De bedachte
dansbewegingen worden vervolgens geplaatst in een ruimte en uitgewerkt tot een korte
choreografie. Bij de belangrijke datum kunt u terugvinden wanneer de workshops gegeven
worden. Groep 6a/7a is na de voorjaarsvakantie aan de beurt.
De Nationale Voorleesdagen
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het
taalgevoel en bezorgt hen veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters
zijn er ieder jaar weer de Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel
het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo
worden kleintjes grote lezers. Dit jaar zijn de Nationale Voorleesdagen van 23
januari tot en met 2 februari.
Basketbaltoernooi groep 8
A.s woensdag 16 januari staat het jaarlijkse basketbaltoernooi gepland voor groep 8. Dit
toernooi wordt gehouden in de Brinkhof. Alle scholen uit de voormalige federatie doen mee
aan dit toernooi. Het toernooi begint om 09.00 uur en is tegen 12.30 uur afgelopen. Namens
onze school doen er 5 teams mee. We wensen de kinderen veel plezier.
Regel van de maand:
De regel van de maand januari is: Zegt iemand anders iets? Dan zeg ik even helemaal niets.
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Studiedag
Op maandag 4 februari zijn alle leerlingen vrij i.vm. een studiedag
voor het team. Deze dag zal in het teken staan van evalueren en
doelen stellen voor de 2e helft van het schooljaar. Hiernaast u hoe wij
deze cyclus doorlopen.
Contactavond
Op maandag 11 februari en woensdag 13 februari staan de
contactavonden gepland. De contactavonden zijn dit keer niet voor
alle ouders maar alleen op verzoek. U als ouder kunt een gesprek
aanvragen bij de leerkracht of de leerkracht nodigt u uit voor een gesprek. Als de leerkracht
een gesprek met u wil, krijgt u hiervoor een uitnodiging. Wanneer u een gesprek wenst, kunt
u contact opnemen met de leerkracht.
Hekakker’ s Got Talent
Op vrijdag 15 februari staat de tweede Hekakker’ s Got Talent van dit schooljaar op de
agenda. Deze keer zullen groep 1b/2b, 3 en 6b/7b voor de ouders optreden. Zoals u
misschien wel weet vindt deze activiteit plaats op de vrijdagochtend voor de herfst-,
voorjaars- en Pinkstervakantie van 10.30 tot 11.45 uur. Kinderen kunnen hun talenten op
het podium laten zien aan alle kinderen van de school, de eigen ouder(s)/verzorger(s) en
opa’s en oma’s. We nodigen de ouders/verzorgers en opa’s - en oma’s die kinderen hebben
in deze groepen uit om hierbij aanwezig te zijn. Hekakker’ s got talent vindt plaats in de
gymzaal.
En dan nog even dit:
Denk u aan de betaling van het schoolreisgeld en de vrijwillige ouderbijdrage? Vorige week
heeft de informatie per mail gehad.
Belangrijke data:
- 15 januari leerlingenraad
- 16 januari ’s ochtends basketbaltoernooi groep 8
- 21 januari Cultuurmenu Vouwstenen, groep 3. 4/5b en 4a.
- 29 januari nieuwsbrief 9
- 31 januari Prinses Beatrix jarig
- 31 januari Cultuurmenu moderne dans groep 4/5b, 5a en 6/7b
- 4 februari studiedag, alle leerlingen vrij
- 5 februari groepen 5 en 6 Dode hoek project.
- 7 februari Cultuurmenu moderne dans groep 4b/5b, 5a en 6b/7b
- 11 februari en 13 februari contactavond groep 1 t/m 7 (indien gewenst)
- 14 februari Open Huis van 08.30 uur tot 10.00 uur
- 14 februari Cultuurmenu moderne dans groep 4b/5b, 5a en 6b/7b
- 15 februari rapport mee
- 15 februari Hekakker’s Got Talent voor groep 1b/2b, 3 en 6b/7b
- 18 februari t/m 22 februari voorjaarsvakantie.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
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Bericht van buiten:
Mondademen (bericht van de GGD)
Zit uw kind vaak met de mond open?
Dit kan invloed hebben op de mondspieren, de spraak of de stand van het gebit.
Wat kunt u thuis doen?

Blaasspelletjes
 Bellen blazen
 Bootjes over het
water blazen in bad
 Bolle wangen
blazen en zo lang
mogelijk
vasthouden
Zuigspelletjes
 Drinken met rietjes
(niet alleen water
en ranja maar ook
vla, yoghurt en
appelmoes)
 Met een rietje
plaatjes,
papiersnippers of
smarties van de
tafel opzuigen en
verplaatsen
Lipversterking en
lipsluiting
 De lippen 10 tellen
stevig op elkaar
knijpen
 Een klein rondje
maken met je
lippen (kusmondje) 10 tellen vasthouden
Tenslotte
Het afleren van mondademen heeft tijd nodig. Heb
geduld en oefen regelmatig.

Tips voor ouders
 Bespreek samen met uw kind waarom
het mondademen afgeleerd moet
worden.
 Houd in de gaten of de neus van het
kind doorgankelijk is. Raadpleeg de
jeugdarts of huisarts wanneer de neus
gedurende langere tijd verstopt is en
neusademing onmogelijk is.
 Bedenk samen met uw kind een gebaar
of woord dat verder niemand kent. Als
het kind door de mond ademt, maakt u
het gebaar en uw kind weet waar het
om gaat.
 Laat uw kind een plat hangertje of
rietje tussen de lippen houden (niet
tussen de tanden!) tijdens het
voorlezen, puzzelen, tv-kijken enz.
 Doe mondspelletjes om de spieren in
het mondgebied te trainen, bijv. “gekke
bekken” trekken of bellen blazen.
 Lees uw kind voor en stop met
voorlezen zodra de mond van uw kind
opengaat.
 Wanneer uw kind met open mond
slaapt, kunt u na het inslapen de lippen
van uw kind sluiten door ze zachtjes op
elkaar te drukken.
 Hang of plak geheugensteuntjes
(stickers, tekeningen o.i.d.) op plaatsen
in huis waar uw kind vaak komt. Deze
herinneren uw kind eraan de lippen te
sluiten en door de neus te ademen.
 Beloon de geslaagde pogingen van uw
kind om niet door de mond te ademen,
bijv. met een sticker.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Bel naar GGD Drenthe (088 –
24 60 246), kies voor de sector
Jeugdgezondheidszorg en vraag naar de logopedist. U kunt ook een mail sturen:
logopedie@ggddrenthe.nl.

Hek info
Jaargang 4 nummer 8 d.d. 14 januari 2019
Tips voor ouders
 Bespreek samen met uw kind waarom het mondademen afgeleerd moet worden.
 Houd in de gaten of de neus van het kind doorgankelijk is. Raadpleeg de jeugdarts of huisarts
wanneer de neus gedurende langere tijd verstopt is en neusademing onmogelijk is.
 Bedenk samen met uw kind een gebaar of woord dat verder niemand kent. Als het kind door
de mond ademt, maakt u het gebaar en uw kind weet waar het om gaat.
 Laat uw kind een plat hangertje of rietje tussen de lippen houden (niet tussen de tanden!)
tijdens het voorlezen, puzzelen, tv-kijken enz.
 Doe mondspelletjes om de spieren in het mondgebied te trainen, bijv. “gekke bekken”
trekken of bellen blazen.
 Lees uw kind voor en stop met voorlezen zodra de mond van uw kind opengaat.
 Wanneer uw kind met open mond slaapt, kunt u na het inslapen de lippen van uw kind
sluiten door ze zachtjes op elkaar te drukken.
 Hang of plak geheugensteuntjes (stickers, tekeningen o.i.d.) op plaatsen in huis waar uw kind
vaak komt. Deze herinneren uw kind eraan de lippen te sluiten en door de neus te ademen.
 Beloon de geslaagde pogingen van uw kind om niet door de mond te ademen, bijv. met een
sticker.
Nationale Voorleesdagen 2019
Op woensdag 23 januari starten De Nationale
Voorleesdagen 2019. Centraal staat het
prentenboek: Een huis voor Harry, van Leo
Timmers. Door bibliotheken verkozen tot
Prentenboek van het Jaar 2019. Kunst van Lezen
maakte een filmpje over het
enthousiasmerende BoekStartvoorleesliedje De
Voorleestrom (binnenkort online). Het in elf
talen vertaalde liedje is te beluisteren via
BoekStart.nl en Spotify. Voor de Voorleesdagen
krijgen alle kinderopvang en basisscholen een poster van De Voorleestrom met de tekst van het
liedje en illustraties van Fiep Westendorp. De poster wordt ook op de NOT (22-26 februari in
Jaarbeurs Utrecht) uitgedeeld.
In navolging van De Voorleestrom in elf talen stelt de Leescoalitie vijf vertalingen van het
Prentenboek van het Jaar in luisterversie beschikbaar in de gratis app van de mini-editie van
Een huis van Harry: in het Frans, Engels, Spaans, Turks en Arabisch.
Cadeautje bij een gratis jeugdlidmaatschap
Tijdens de Nationale Voorleesdagen worden er ook (voorlees)activiteiten georganiseerd in de
bibliotheek. Kijk hiervoor op de website van de bibliotheek. Peuters en kleuters die lid worden van
de bibliotheek krijgen een leuk welkomstcadeautje (zolang de voorraad strekt).
Voorleestips
Voorlezen is voor kinderen altijd fijn! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in
bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt.
Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip . Hieronder
een aantal tips om het meeste uit dit speciale kwartiertje te halen.
- Een boek kiezen
- Hetzelfde boek een paar keer voorlezen
- Voorleesrituelen
- Voorlezen met stemmetjes
- Te moeilijk of niet?
- Voorspel samen het verhaal
- Moeilijke woorden
- Laat uw kind vertellen
- Voorbereiding op het voorlezen
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Uitnodiging Kidzzz Quiz 2019 :
Hierbij zijn alle kinderen vanaf groep 7 en
leerlingen van het voortgezet onderwijs tot en met 14 jaar,
van harte uitgenodigd om mee te doen
met de Kidzzz Quiz
(bij de volwassenen heet het: Murphy’s Quiz)
zondag 3 februari 2019 om 14.00 uur in
MFA de Schans te Een
inloop v.a. 13.45 uur
Stel zelf een team samen van max. 4 personen,
bedenk een leuke teamnaam en
meld je aan vóór 27 januari via mailadres:
jeugdsoosschans@gmail.com

Welk team wint in 2019
de kidzzz quiz wisselbeker??

