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Nieuwe leerling
In deze periode is Fabian Vos bij ons op school gestart. Wij wensen
hem een fijne tijd op de Hekakker.
Voedselbankactie
Voor de laatste keer heeft RTV Drenthe de inzamelingsactie voor de voedselbank
georganiseerd.Ook dit jaar was de actie een groot succes. De leerlingenraad is op vrijdag 14
december samen met meester Han Kemker en juf Denise naar de studio van RTV Drenthe
geweest om alle produkten aan te bieden. We willen iedereen bedanken die een bijdrage
heeft geleverd aan deze actie!!

Optreden kerstkoor
Afgelopen zaterdagavond 15 december vond in de Brinkhof de jaarlijkse kerstuitvoering
plaats van het Gemengd Zangkoor “De Brinkzangers”. Het kinderkoor van onze school, dat
dit jaar uit ca 20 kinderen bestaat, heeft hier een prachtig optreden gegeven. Jan Dijk heeft
de afgelopen 6 weken ons kerstkoor begeleid. Onze hartelijke dank hiervoor. Heeft u het
optreden gemist? Geen probleem, vanavond voorafgaand aan onze kerstviering treedt het
koor op in de hal.
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Kerstdiner
Nog even de tijden voor het kerstdiner in het kort op een rijtje:
Vanaf 16.45 uur kunt u het eten in de klas brengen en heeft u de tijd om even in de groepen te kijken
hoe gezellig het er allemaal uitziet. Om 17.00 uur worden de kinderen op school verwacht voor de
kerstmaaltijd. Eerst gaan we met elkaar luisteren naar het optreden van het kerstkoor in de hal.
Daarna wordt er tot 18.30 uur in de klassen gegeten. Wij willen graag dat de kinderen een tas
meenemen met daarin een beker, soepkop, bestek en een bord, voorzien van naam.
De uitgebreide informatie hierover heeft u vorige week via de mail ontvangen.

Gevonden voorwerpen.
Er liggen weer veel gevonden voorwerpen op school. Misschien kunt u of uw kind hier even
tussen kijken. Na de kerstvakantie gaan we alles opruimen en dan schenken we het aan een
goed doel.
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.
Belangrijke data:
- 19 december Kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur
- 21 december alle kinderen ’s middags vrij
- 24 december t/m 6 januari kerstvakantie
- 7 januari deze week hoofdluiscontrole
- 9 januari 08.30 uur tot 09.30 uur koffieochtend
- 11 januari start 4e periode ateliers
- 14 januari MR/OV aanvang 20.00 uur
- 15 januari nieuwsbrief 8
- 16 januari ’s ochtends basketbaltoernooi groep 8
- 18 januari leerlingenraad
- 21 januari Cultuurmenu Vouwstenen, groep 3. 4/5b en 4a.
- 29 januari nieuwsbrief 9
- 31 januari Prinses Beatrich jarig
- 31 januari Cultuurmenu moderne dans groep 4/5b, 5a en 6/7b

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

