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Circus/Meesters en juffendag
Onlangs heeft u via de mail informatie van ons ontvangen over het circusproject in
combinatie met de jaarlijkse meesters en juffendag.
In deze nieuwsbrief leggen we het project nog even in het kort uit:
Op maandag 27 mei en dinsdag 28 mei gaan de leerlingen in de klas met de
leerkracht en de begeleiders een echte circusvoorstelling voorbereiden! Alle
leerlingen doen mee en werken samen aan een circusact die afgestemd is op hun leeftijd en
mogelijkheden. Als afsluiting van deze twee dagen geven de leerlingen op dinsdag 28 mei voor de
ouder(s), verzorger(s), broer(s) en zus(sen) in de Brinkhof een circusvoorstelling, waarin ze hun
kunsten te tonen. Zet deze datum alvast in uw agenda!
Voor de begeleiding van deze activiteit hebben we dringend uw hulp nodig.
In totaal zijn we per dag naast de leerkrachten ongeveer 18 begeleiders nodig. Dit kunnen ouder(s),
verzorger(s) zijn, maar ook opa’s/ oma’s of bijvoorbeeld oud-leerlingen.
Wat houdt de begeleiding precies in?
- Op donderdagavond 23 mei om 19.00 uur bent u samen met de leerkrachten aanwezig bij de
trainingsavond. Tijdens deze avond worden de acts.
- Op maandag 27 mei en dinsdag 28 mei ondersteunt u van 08.30 tot 14.30 uur samen met de
leerkracht de leerlingen bij het oefenen van de acts.
- Op dinsdagavond 28 mei helpt u als begeleider mee tijdens de circusvoorstelling in de Brinkhof
Het zou fijn zijn als u beide dagen kunt helpen, maar dat is absoluut geen must. Als u een op een van
beide dagen kunt helpen, dan zijn we daar erg blij mee. Wel is het handig dat u de trainingsavond
volgt op donderdagavond 23 mei.
U kunt zich opgeven door z.s.m. een mail te sturen naar irenevdv@obsdehekakker.nl.
Cultuurmenu Spoken Word
Op 9 mei ’19 volgen de groepen 5a, 6/7a en 6/7b de workshop Spoken Word. De docente
is een echte spoken-word-kunstenaar. Ze gaat in de klas aan het werk met de leerlingen
met deze vorm van poëzie. Spoken word, gesproken woorden. De tekst kan over alle
mogelijke onderwerpen gaan, maar vaak wil de verteller een boodschap overbrengen.
Soms gaat dit in de vorm van een gedicht met rijmwoorden, soms gaat het op de maat van
de muziek, soms wordt het half gesproken en half gezongen.
Moederdag
Op zondag 12 mei is het moederdag. De leerlingen uit de groep 1 t/m 4 zijn al druk aan het
knutselen om een mooi cadeau te maken. Groep 5 t/m 8 maakt geen Moederdag
cadeautje meer.
Cultuurmenu Fluitje van een Cent
Op 13 en 20 mei staan er twee workshops voor de groepen 1 en 2 op de agenda. Deze
lessen worden gegeven door Hermien Aartsen. Hermien speelt betoverende melodieën:
het lijkt wel een privéconcert! Aan de hand van een verhaal, liedjes en muziek- en
bewegingsspelletjes leren de kinderen allerlei fluiten kennen en herkennen. Natuurlijk
gaan ze ook zelf fluit spelen. Vogelfluitjes, dwarsfluitjes en fluiten? Maar hoe blaas je op
een dergelijk ding? Hoeveel lucht heb je daarvoor nodig? En wie dirigeert al die fluiten in
de klas?
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Cultuurmenu ABC Klassenposter
Een workshop voor groep 3, 4a en 4b/5b op 14 mei waarbij de leerlingen hun eigen
alfabetposter maken. Deze workshop van 1,5 uur start met een les over typografie en het
maken van ‘dubbele letters.’ De leerlingen maken vervolgens deze letter in het groot op de
manier zoals ze dat uitgelegd hebben gekregen. Deze letters worden weer ingekleurd en
geïllustreerd door de kinderen, bij voorkeur met afbeeldingen die te maken hebben met hun
letter. Terwijl de leerlingen hun letter afmaken worden ze ook gefotografeerd. De greenscreen-fotostudio is namelijk al opgezet en daar worden de leerlingen gefotografeerd terwijl
ze hun letter fictief vasthouden, er op zitten, er aan hangen, etc. Dan wordt ook een foto
genomen van hun letter. De foto’s van de letter en van het kind worden gecombineerd en
samen met alle andere leerlingen en letters verwerkt tot een grote A2 poster, waarbij de hele
klas in een letterkast staat en vorm heeft gegeven aan het alfabet. Deze poster wordt
gedrukt. Elke klas krijgt een poster.
Studieochtend
Op vrijdagochtend 24 mei staat er voor de leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 een studieochtend
op de agenda. De leerlingen in deze groepen zijn deze ochtend vrij.
Belangrijke data:
- 9 mei Cultuurmenu Spoken Word voor groep 5a, 6/7a en 6/7b
- 10 mei start atelier 7e periode
- 10 mei leerlingenraad
- 12 mei Moederdag
- 13 mei Cultuurmenu Fluitje van een cent voor groep 1 en 2 (1e les)
- 14 mei Cultuurmenu ABC-klassenposter groep 3, 4a en 4b/5b
- 17 mei Koningen Maxima jarig
- 20 mei Cultuurmenu Fluitje van een cent voor groep 1 en 2 (2e les)
- 21 mei Nieuwsbrief 15
- 23 mei aanvang 19.00 uur trainingsavond voor leerkrachten en begeleiders circusproject.
- 24 mei studieochtend groep 1a/2a, 1b/2b en 3. De leerlingen in deze groepen zijn deze
vrijdagochtend vrij.
- 27 mei Meesters en juffendag
- 27 mei en 28 mei circus
- 28 mei om 17.00 uur Circusvoorstelling voor ouders, broers en zussen.
- 29 t/m 31 mei Hemelvaartsvakantie
- 30 mei Hemelvaartsdag
- 3 juni onderwijsdag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
- 4 juni Nieuwsbrief 16

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

Avond4Daagse Norg van 11 t/m 14 juni
Jij loopt toch ook gezellig mee?
Van dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni vindt in Norg voor de 8e keer de Avond4Daagse
plaats. Wij zouden het fantastisch vinden als er van de scholen in Norg, Westervelde,
Een en Veenhuizen zoveel mogelijk kinderen meedoen, het liefst samen met hun
hele familie. Dus … heb je zin om vier avonden 5 of 10 kilometer te wandelen, vraag
dan je vriendjes, vriendinnetjes en je ouders en kom naar Norg!
We hebben prachtige routes en elke avond een ander thema. Op dinsdag vertrekken we om
18:00 uur met muziekvereniging De Vooruitgang, woensdag is ‘de Gezonde Dag’, op
donderdag gaan we als de brandweer en op vrijdagavond is het feest. Je mag dan verkleed
komen en we zorgen na afloop voor een klein feestje.
Deelname kost € 6,00 voor 4 dagen, of € 3,00 per dag, inclusief een medaille. Kinderen in
Norg, Veenhuizen en Westervelde kunnen zich aanmelden bij hun meester of juf, zij
ontvangen op school meer informatie. Uiteraard is het ook mogelijk om elke avond vanaf
een half uur voor vertrek in te schrijven bij het vertrekpunt. Meer informatie is te vinden op
www.beweegdorpnorg.nl.

