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Nieuwe leerling
In deze periode is Bas van den Berg bij ons op school gestart. We
wensen hem heel veel plezier toe op de Hekakker.
Cultuurmenu museum de Buitenplaats in Eelde
Donderdag 24 januari is groep 5 naar museum de Buitenplaats in Eelde geweest. Dit bezoek
is een onderdeel van het Cultuurmenu.
De leerlingen hebben met elkaar gekeken naar echte kunstwerken in een omgeving die hun
nieuwsgierig maakt en inspireert. Tijdens de excursie konden ze zich inleven in de
kunstenaar en bedenken wat de aanleiding voor het kunstwerk geweest kan zijn. Ook
hebben ze gekeken naar een beeld of schilderij en mochten ze er zelf een verhaal bij
verzinnen. De interactieve kinderrondleiding heeft de verbeelding, de fantasie en het
creatief denken van de kinderen gestimuleerd. De foto’s die deze ochtend zijn gemaakt, kunt
u bekijken in ons fotoboek op onze website www.obsdehekakker.nl.
Basketbaltoernooi groep 8
Op woensdag 16 januari stond het jaarlijkse basketbaltoernooi gepland voor groep 8. Dit
toernooi werd gehouden in de Brinkhof. Alle scholen uit de voormalige gemeente Norg doen
mee aan dit toernooi. Het was een gezellige en sportieve ochtend waarbij de Hekakker een
derde plaats in de wacht heeft gesleept.
Studiedag
Op maandag 4 februari zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor het team.
Deze dag zal in het teken staan van evalueren en doelen stellen voor de 2e helft van
het schooljaar.
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.
Open Huis.
Dit jaar vindt ons Open Huis plaats op donderdagmorgen 14 februari a.s. van 08.30 uur tot
10.00 uur. Deze ochtend is voor ouders en de nieuwe kleuters. Tijdens deze ochtend willen
we de toekomstige kinderen en hun ouders een realistisch beeld laten zien van onze school.
Daarom hanteren we het volgende programma uit:
- 08.30 uur Inloop en ontvangst
- 09.00 uur- 10.00 uur kijken in de groep.
- 10.00 uur afsluiting.
Mochten ouders niet op deze ochtend aanwezig kunnen zijn, dan is het natuurlijk altijd
mogelijk om een afspraak te maken om op een ander tijdstip langs te komen.
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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.
Belangrijke data:
- 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
- 8 februari start Ateliers 5e periode
- 11 februari en 13 februari contactavond groep 1 t/m 7 (indien gewenst)
- 12 februari nieuwsbrief 10
- 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.
- 25 februari deze week hoofdluiscontole.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
Berichten van buiten:
Nieuwe activiteitenladders uit!
NOORDENVELD - Lekker sporten en bewegen in het nieuwe jaar? Of misschien liever creatief
bezig zijn of muziek maken? Het kan allemaal, want de activiteitenladder komt er weer aan.
De ladder loopt van februari t/m juni.
De activiteiten zijn voor alle kinderen uit Noordenveld en worden georganiseerd door de
sport - en cultuurcoaches van Noordenveld in samenwerking met verenigingen en
instellingen. Er is 1 ladder voor de gehele gemeente Noordenveld. Je mag je ook gerust
opgeven voor een activiteit in een dorp waar je niet woont.
Je kunt bijvoorbeeld meedoen met skiën, voltige of lekker gaan dansen bij de streetdance
activiteit. Voor de kleinere kinderen staat er bijvoorbeeld yoga en dansen & spelletjes op het
programma.
Ook kun je leren toneelspelen, koken en zelfs drummen met je opa of oma.

Hek info
Jaargang 4 nummer 9 d.d. 29 januari 2019
In de voorjaarsvakantie is er een te gekke Mega Workshopdag in Norg. Ook kun je
kennismaken met skateboarden en bmx-en in Groningen.
Wil jij ook meedoen? Bekijk de activiteitenladder en geef je vanaf 17 januari op via
www.activiteitenladder.nl

Mega-Workshop-Dag voor kids in de Brinkhof
Je hoeft je niet te vervelen op 19 februari!
Op dinsdag 19 februari aanstaande organiseert Beweegdorp Norg, in samenwerking met de
Brinkhof en de sport- en cultuurcoaches van de gemeente Noordenveld een MegaWorkshop-Dag, bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m groep 8.
Zowel ’s ochtends als ’s middags hebben we 6 stoere, verrassende,
(ont)spannende, creatieve en muzikale workshops voor jullie geregeld. Elk
dagdeel maak je een keuze uit drie verschillende onderdelen. Het
ochtendprogramma is van 10:30 tot 12:10 en er staat breakdance, boksen,
bouwen met Lego, springen op de tumblingbaan, percussie en ‘feest op je bord’
(crea met fruit) op het programma. In de middag (van 13:00 tot 14:40 uur) kun je
kiezen uit streetdance, vogelhuisjes verven, yoga, uilenballen uitpluizen,
freerunning en een circusworkshop van Jeugdcircus Santelli.
Je kunt je aanmelden voor de hele dag, maar ook alleen voor het ochtend of
middagprogramma. De kosten bedragen € 5,00 per dagdeel, inclusief ranja en fruit
tussendoor en een broodje knakworst of een krentenbol na afloop.
Aanmelden en betalen gaat bij voorkeur via de activiteitenladder van de WIN; dit is mogelijk
tot 12 februari aanstaande. Je kunt ook op de dag zelf aanmelden, maar voor een aantal
workshops geldt vol=vol, dus vooraf inschrijven is zeker aan te bevelen! Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Afien Baving van Beweegdorp Norg via
info@beweegdorpnorg.nl of 06-37430610.

