Hek info
Jaargang 4 nummer 11 d.d. 25 februari 2019
Staking 15 maart!
Zoals u wellicht uit de landelijke media heeft vernomen, hebben verschillende vakbonden
opgeroepen om op 15 maart het werk neer te leggen. Ondanks dat er naar aanleiding van
eerdere stakingen al de nodige maatregelen zijn genomen, is dit nog niet voldoende om het
beroep aantrekkelijk te maken en te houden. Wij maken ons met name zorgen over de
toenemende personeelstekorten. In de vorige nieuwsbrief hebben we u al laten weten dat
we aan het inventariseren waren welke teamleden gehoor willen geven aan deze
stakingsoproep. Intussen weten we dat deze dag onze school net als alle andere OPO
Noordenveld scholen gesloten zal zijn en dat onze teamleden deze dag zullen staken. U
ontvangt vandaag een extra brief hierover.
Cultuurmenu project “ik zoek, ik vind”
Op 26 februari start voor de groepen 1 en 2 het project “ik zoek, ik vind”. Het educatieve
project 'Ik zoek, ik vind', van cultureel ondernemer Yvonne Blaauw begint met een les
vuilnisbakarcheologie. Yvonne kijkt met de leerlingen naar wat eigenlijk waardevol is, en wat
je weg zou gooien. Kan iets wat een ander weggooit voor jou ook een schat zijn? Na de les
gaat het project verder in de klas. Van archeoloog Jurrien mag de klas een kist met
gereedschap lenen zodat ze op onderzoek uit kunnen! Zo puzzelen de leerlingen o.a. hun
eigen pasta-saurus, maken grottekeningen en gaan schatten graven in de zandbak. Het
project loopt door tot 19 maart 2019.
Cultuurmenu “Ik zie ik zie wat jij niet ziet”.
Naast bovenstaand project krijgen de kinderen van groep 1 en 2 op woensdag 27 februari
een workshop “ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ aangeboden. In deze workshop werken de
kinderen met wegwerpcamera’s. Ze maken op locatie, bijvoorbeeld een park of een
kinderboerderij in de buurt van de school, in tweetallen foto’s. Ze leren samen heel gericht
te kijken, maar ook te kijken wat ieder ander ziet. Van de resultaten wordt door Mirjam een
fotocollage gemaakt en op canvast afgedrukt. Deze fotocollage is voor de kleutergroep en
kan in school of in het klaslokaal opgehangen worden.
Collecte Jantje Beton
Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en
uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee
aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij
onze speciale aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen
en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen
het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt
Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN!
In de week van 2 maart t/m 9 maart gaan onze leerlingen van groep 7 en 8 voor de derde
keer met de collecte lopen van Jantje Beton. De ouders van deze leerlingen krijgen
binnenkort meer nieuws hierover. De leerlingen zullen in tweetallen gaan lopen. Bij voorkeur
een leerling uit groep 7 samen met een leerling van groep 8.
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Verkeerssituatie rond de school
In de vorige nieuwsbrief hebben we de situatie aan de Steeg kant met u gedeeld. Vandaag
willen we graag even stilstaan bij het parkeren in de Hekakkerstraat en Schoolstraat e.o. Ook hier
is het nog altijd slecht gesteld met parkeren door ouders die komen brengen en halen.
Je moet zigzaggend de straat door, omdat de auto’s links en rechts, om en om langs de weg worden
geparkeerd. Vrachtvervoer kan regelmatig de straat niet door en aanwonenende kunnen de oprit
haast niet meer op, omdat ze rondom alles vol parkeren.

Cultuurmenu Sylphide’s belofte
Op maandag 4 maart gaan de groepen 6, 7 en 8 naar de Winsinghof in Roden om een
voorstelling van het Cultuurmenu bij te wonen. Het is een nieuwe voorstelling in de reeks
bewerkingen van klassiekers voor de jeugd gebaseerd op La Sylphide. Een van 's werelds
oudste nog bestaande balletten. Het verhaal gaat over de Schotse boerenzoon James die zijn
verloofde verlaat om achter een luchtgeest (Sylphide) aan te jagen. Het speelt zich af in
Schotland.
Restaurant de Hekakker voor groep 4a
Restaurant De Hekakker opent op donderdag 7 maart om 17.45 uur zijn deuren. De kinderen
van groep 4a mogen deze keer hun kookkunsten vertonen. De leerlingen zullen de
aankomende dagen druk bezig zijn met de voorbereidingen.
Veurlezen in de streektaol
“Taal is mens en mens is taal”. Streektaal maakt daar onlosmakelijk deel
vanuit. In Drenthe is het de streektaalorganisatie “Huus van de Taol” die
middels diverse activiteiten de aandacht voor de streektaal, specifiek ‘het
Drents’, promoot en daarmee levendig houdt. Een jaarlijks terugkerende
activiteit van het “Huus van de Taol” is het voorlezen in het Drents, door
vrijwilligers, op basisscholen binnen geheel Drenthe. Via Kunst & Cultuur
Drenthe en in samenwerking met Cultuurmenu Noordenveld is het
voorlezen dit schooljaar voor het eerst opgenomen in het
cultuurmenuprogramma geldend voor alle basisscholen binnen de
gemeente Noordenveld. Op onze school wordt er op dinsdag 12 maart in bijna alle groepen
voorgelezen. Alleen in groep 6/7b en 8 zal er op woensdag 27 maart worden voorgelezen.
Belangrijke data:
- 26 februari start project “Ik zoek ik vind” voor groep 1 en 2.
- 27 februari Cultuurmenu Ik zie ik zie, wat jij niet ziet voor groep 1 en 2.
- 1 maart Leerlingenraad
- 2 maart start Collecte Jantje Beton door groep 7 en 8
- 4 maart Cultuurmenu Sylphide’s belofte voor groep 6, 7 en 8.
- 5 maart MR/OV vergadering aanvang 20.00 uur
- 7 maart Restaurant de Hekakker voor groep 4
- 11 maart leerlingenraad
- 12 maart nieuwsbrief 12
- 12 maart Drents voorlezen in groep 1 t/m 7a (groep 6/7b en groep 8 op 27 maart)
- 15 maart Stakingsdag-> Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
- 18 t/m 22 maart School!Week
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26 maart Bezoek Westerbork door groep 8
26 maart Restaurant groep 5a
28 maart Bezoek Drents Archief door groep 8
31 maart Ingang zomertijd

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

