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Collecte Jantje Beton
In de week van 4 maart hebben de groepen 7 en 8 collecte gelopen voor Jantje Beton.
Vol enthousiasme zijn de kinderen in twee- of drietallen op pad gegaan. Met een goed
resultaat; ze hebben maar liefst € 805,22 opgehaald. Heel goed gedaan! De helft van
deze opbrengst gaat naar Jantje Beton, de andere helft mogen wij gebruiken om buiten
materiaal aan te schaffen.
Nieuwe leerling
Sinds kort is Kay Middelveld op onze school gestart. We wensen hem heel veel plezier
op de Hekakker.
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Op 26 maart bezoeken de leerlingen van groep 8 het herinneringscentrum in Westerbork. Een
excursie die elk jaar weer grote indruk maakt op de meeste kinderen. De ouders van deze groep
ontvangen de informatie over deze excursie via de mail. Het bezoek aan het herinneringscentrum is
de start van het project de Tweede Wereldoorlog. De afsluiting van het project is de 4 mei
herdenking bij ons monument in Bonhagen en ’s avonds in de kerk.
Restaurant de Hekakker voor groep 5a
Restaurant De Hekakker opent op dinsdag 26 maart om 17.45 uur zijn deuren. De kinderen van groep
5a mogen deze keer hun kookkunsten vertonen. De leerlingen zullen in de dagen voorafgaand aan
het restaurant druk bezig zijn met de voorbereidingen.
De grote rekendag
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen
in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen.
En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer
dan sommen maken in je werkboek!
De Grote Rekendag vindt dit jaar plaats op woensdag 3 april 2019, het thema is ‘Uit
verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen.
Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een
snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren,
maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het
onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht
op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
Bezoek Drents museum door groep 8
Vrijdagochtend 5 april gaat groep 8 een bezoek brengen aan het Drents Museum en het
Drentsarchief. De groep wordt bij aankomst in tweeën gesplitst. Het programma dat in het Drents
museum wordt aangeboden heet 'Het grootste poppenhuis van Nederland - een historische
ontmoeting'. Daarnaast zal er in het Drents archief een les gegeven worden over ‘operatie
Sigismund’. Deze excursie is inclusief busvervoer.
Schoolvoetbal groep 8
Ook dit jaar wordt er voor de groepen 8 een schoolvoetbaltoernooi gehouden. Op maandag 8 april
staat het jongenstoernooi op het programma. De wedstrijden worden op de voetbalvelden van Peize
gespeeld. Dan zijn de meisjes van groep 8 op woensdag 10 april aan zet. Deze wedstrijden worden op
het sportveld in Norg gespeeld. We wensen de jongens en meiden heel veel succes!
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Koningsspelen
Op vrijdag 12 april staan de Koningsspelen voor alle groepen gepland. Evenals
de vorige twee jaren wordt de sportdag voor de kleuters, georganiseerd door
korfbalvereniging DES. Deze ochtend heet de GIGA-Kangoeroedag. Binnenkort
ontvangt u hierover extra informatie. Denkt u eraan dat er op deze dag geen
brigadiers staan? De estafette voor de groepen 5 t/m 8 wordt dit jaar ook
weer in de middagpauze gelopen i.p.v. aan het einde van de dag. Voor de
groepen 1 en 2 eindigt deze dag om 11.30 uur, groep 3 en 4 eindigt om 12.00
uur en de groepen 5 t/m 8 zijn om 14.30 uur vrij!!
Van korfbalvereniging DES kregen we het volgende bericht:
Hallo allemaal!
Ik ben Kanga, de kangoeroe van korfbalvereniging DES. Op vrijdag 12 april kom ik weer
op bezoek in Norg. Ik kom dan rennen, springen en spelen met alle kinderen uit de
groepen 1 en 2. Ik hoorde dat jij ook komt, wat gezellig! We gaan er een hele leuke
ochtend van maken. Vanaf 9.00 uur ben je welkom op het sportveld in Norg, om 11.30
uur is het weer afgelopen. Ik zorg voor ranja, een stuk fruit en een koekje tussendoor.
Heb jij er al net zo veel zin in als ik? Graag tot 12 april! Kanga
Palmpasen
Op zondag 14 april om 11.30 uur start de jaarlijkse Palmpasen optocht op de Kerkbrink in Norg. De
kinderen uit groep 1 t/m 4 kunnen vrijdagmiddag 12 april op school een
palmpaasstok maken. De ouders die het betreft krijgen via de mail de informatie
Paasactiviteit
Donderdagmiddag 18 april wordt er voor alle kinderen een paasactiviteit
georganiseerd. De kinderen hoeven deze dag geen broodje mee te nemen want ze
krijgen van school tussen de middag eten en drinken aangeboden. De kinderen uit
de groepen 1 t/m 4 gaan daarna paaseieren zoeken. Daarnaast zullen de kinderen
uit de groepen 5 t/m 8 gaan “neutje schieten”.
Betaling schoolreisgeld en vrijwillige ouderbijdrage.
Heeft u de betaling voor het schoolreisgeld en de vrijwillige ouderbijdrage al gedaan?
Sociale media
De laatste tijd merken we dat er na schooltijd door kinderen filmpjes worden gemaakt van andere
kinderen. Ook krijgen we hier klachten over van veelal jonge kinderen. Ondanks dat dit na schooltijd
gebeurt, hebben we besloten om in de school hier wel aandacht aan te besteden. Het is namelijk niet
toegestaan om andere kinderen zonder toestemming te filmen.
Meivakantie
Van vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019 is het meivakantie. Maandag 6 mei 2019 is de eerste
schooldag na de meivakantie.
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Belangrijke data:
- 26 maart Bezoek Westerbork door groep 8
- 26 maart Restaurant groep 5a
- 31 maart Ingang zomertijd
- 3 april De grote Rekendag
- 4 april Theoretische verkeersexamen voor groep 7 en 8
- 5 april groep 8 gaat naar het Drents museum en Drents archief
- 5 april koffieochtend
- 8 april Schoolvoetbal jongen groep 8
- 10 april Schoolvoetbal meisjes groep 8
- 10 april MR/OV
- 10 april Praktisch verkeersexamen voor groep 7 en 8
- 12 april Koningsspelen
- 12 april ’s middags palmpaasstok maken door groep 1 t/m 4
- 14 april Palmpaasoptocht lopen.
- 16 april en 17 april IEP-toets groep 8
- 16 april vergadering GMR
- 18 april ’s middags voor alle kinderen paasactiviteit.
- 19 april Goede Vrijdag
- 21 en 22 april Eerste en Tweede Paasdag
- 27 april Koningsdag
- 4 mei Dodenherdenking
- 5 mei Bevrijdingsdag
- 19 april t/m 3 mei Meivakantie
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

Scoor een Robotvoetballer!
Op vrijdag 29 maart kan je in Bibliotheek Roden een echt bewegende
robotvoetballer maken. Deze robotvoetballer maak je van verschillende materialen en kan je het
rugnummer van je favoriete voetballer geven.
We starten op 3 verschillende momenten, om 14.00, 15.00 en de laatste groep om 16.00. Wil je
meedoen? Geef je dan op door langs te komen in de bibliotheek of mail naar
info@bibliotheekroden.nl of bel naar 088-0128245. Geef je naam en contactgegevens door en laat
weten op welk tijdstip je komt. Maar let op, Vol=Vol! Deze activiteit is gratis en een lidmaatschap
van de Bibliotheek is niet verplicht.
Bibliotheken Noordenveld en FC Groningen werken samen met de actie Scoor een Boek! om het
plezier in lezen te vergroten. De leerlingen van groep 5 en 6 gaan binnen 10 weken zoveel
mogelijk boeken lezen en scoren hiermee stickers. Tijdens het fluitsignaal op 17 mei wordt bekend
gemaakt hoeveel boeken er zijn gelezen en welke school de meeste boeken heeft gescoord!
Einde bericht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bibliotheek Roden • Yolanda Timmer, frontofficemedewerker • 088 0128245
y.timmer@biblionetdrenthe.nl • www.bibliotheekroden.nl
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