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Juf Gonny met pensioen
Donderdag 18 april ’19 is de laatste werkdag van juf Gonny. Na de meivakantie gaat ze genieten van
haar pensioen. Donderdagochtend zal in het teken staan van haar afscheid. Omdat juf Gonny deze
nieuwsbrief zelf ook leest, kunnen we u helaas niets vertellen over de invulling van haar afscheid.
Schoolfruit afgelopen
In week 16 (15 t/m 18 april) zullen we voor de laatste keer het EU-schoolfruit ontvangen. Een half
jaar lang hebben de kinderen drie dagen in de week gratis schoolfruit gekregen. Na deze week dient
u uw kind zelf weer fruit mee te geven. Uiteraard melden wij ons volgend schooljaar weer aan voor
het schoolfruit.
Nieuwe leerling
In deze periode zijn Mila de Bruin en Finn Bouwman op onze school gestart. We
wensen hun heel veel plezier op de Hekakker.
Schoolvoetbal groep 8
Ook dit jaar wordt er voor de groepen 8 een schoolvoetbaltoernooi gehouden. Vanavond staat het
jongenstoernooi op het programma. De wedstrijden worden vanaf 17.00 uur op de voetbalvelden
van Peize gespeeld. Woensdag 10 april zijn de meisjes van groep 8 aan zet. Deze wedstrijden worden
vanaf 17.00 uur op het sportveld in Norg gespeeld. We wensen de jongens en meiden heel veel
succes!
Koningsspelen
Op vrijdag 12 april staan de Koningsspelen voor alle groepen gepland. Evenals de vorige jaren
wordt de sportdag voor de kleuters, georganiseerd door korfbalvereniging DES. Deze ochtend
heet de GIGA-Kangoeroedag. 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!! Denkt u eraan dat er op deze dag geen brigadiers staan?
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 hebben via de mail de opgavebrief ontvangen.
IEP-eindtoets groep 8
Dinsdag 16 april en woensdag 17 april wordt de eindtoets in groep 8 afgenomen. Net zoals
voorgaande twee jaren is er gekozen voor de IEP-eindtoets i.p.v. de Cito eindtoets. Bij de IEP
Eindtoets maken alle leerlingen van groep 8 dezelfde eindtoets. De toets begint met makkelijke
opgaven, en loopt op in niveau. Op deze manier kunnen alle leerlingen goed laten zien hoe vaardig zij
zijn op het gebied van rekenen en taal. De toets heeft een open, vriendelijke lay-out en leerlingen
mogen gewoon in de boekjes schrijven. Zo kunnen ze zich volledig concentreren op de toets.
Daarnaast bestaat de toets uit zowel meerkeuzeopgaven als uit open vragen. Ook de rekenopgaven
zijn zo geformuleerd dat taal geen struikelblok wordt. De afname duur bij IEP Eindtoets is korter. De
toets wordt afgenomen op twee ochtenden in maximaal 2 uur. Meer informatie kunt u vinden op:
http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
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Paasactiviteit
Donderdagmiddag 18 april wordt er voor alle kinderen een paasactiviteit georganiseerd. De
leerlingen hoeven deze dag geen broodje mee te nemen, hier zorgt de school voor. De leerlingen uit
de groepen 1 t/m 4 gaan daarna paaseieren zoeken en de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 gaan
“neutje schieten”.
Herdenkingen 4 mei
Onze school heeft zich een aantal jaren geleden aangesloten bij het project “Adopteer een
Monument”. Binnen dit project hebben wij als school het monument “Bonhagen” geadopteerd en
organiseren wij jaarlijks op 4 mei om 16.00 uur een korte bijeenkomst bij dit monument. Bij deze
bijeenkomst zullen een aantal nabestaanden van de slachtoffers die op het monument staan
aanwezig zijn, evenals de burgemeester van de gemeente Noordenveld en de burgemeester van
onze partnergemeente Sögel. Tijdens deze korte bijeenkomst dragen de leerlingen van groep 8 de
zorg voor het monument symbolisch over aan de leerlingen van groep 7. Dit gebeurt door het
doorgeven van een bloemstuk en het leggen van dit bloemstuk bij het monument. Daarnaast zullen
er diverse toespraken worden gehouden en er worden door de leerlingen enkele gedichten
voorgelezen en liedjes gezongen. We verzamelen om 15.15 uur bij school om samen naar de
herdenking te gaan. ’s Avonds is er een herdenkingsbijeenkomst in de kerk. De bijeenkomst begint
om 18.30 uur. Ook hier hebben onze leerlingen een belangrijke rol. Ze steken kaarsen aan, lezen
gedichten voor en zingen liedjes. Na de herdenkingsbijeenkomst volgt de stille tocht naar het
monument op de begraafplaats. De kinderen zullen daar kransen en bloemen leggen. Na afloop van
de bijeenkomst lopen we terug naar de kerk, waar er voor de kinderen een glas ranja klaar staat en
voor de volwassenen een kop koffie/thee. Iedereen is van harte welkom tijdens deze herdenkingen.
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.
Belangrijke data:
- 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
- 10 april Prinses Arianne jarig
- 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
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Bericht van buiten:

