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Nog even en dan is het zover! Ons circusproject in combinatie met de meesters- en juffendag gaat
bijna van start!
Op maandag 27 en dinsdag 28 mei staat onze school in het teken van het circus. U heeft diverse
keren informatie hierover ontvangen. Gelukkig hebben zich diverse ouders aangemeld om te helpen
tijdens deze dagen, maar we zouden nog wel wat hulp kunnen gebruiken. Ook al kunt u maar één
dag helpen, geef u op! We starten maandagochtend met het vieren van de verjaardagen van de
meesters en juffen op het onderbouwplein. Daarna gaan we beginnen met de voorbereiding voor het
circus. Alle leerlingen doen mee en werken samen met de begeleider/leerkracht aan een circusact
die afgestemd is op hun 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 om 17.00 uur een
circusvoorstelling, waarin ze hun geleerde kunsten vertonen.
Hieronder nog enkele belangrijke punten:
- Omdat we op maandag 27 mei ook de meesters en juffendag vieren, hoeven de leerlingen
deze dag geen eten en drinken mee te nemen. Dinsdag 28 mei nemen de kinderen wel hun
eigen eten en drinken mee.
- De circusvoorstelling start dinsdag 28 mei om 17.00 uur in de Brinkhof. We gaan ervan uit dat
alle ouders/verzorgers, broer(s) en zus(sen) hierbij aanwezig zijn.
- De kinderen moeten dinsdag 28 mei om 16.30 uur in de Brinkhof aanwezig zijn.
- U krijgt van ons bij binnenkomst in de Brinkhof een “overlevingspakket”. Dit pakket bestaat
uit een krentenbol, witte bol met ham of kaas en een flesje water. U kunt hiervan genieten
tijdens de voorstelling. Ook de kinderen krijgen allemaal een pakket.

Uitnodiging Circus de Hekakker
Wanneer: Alle ouder(s), verzorger(s), broer(s) en zus(sen)
Waar: Brinkhof (in de sportzaal)
Hoe laat: 17.00 uur
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Studieochtend
Vrijdagochtend 24 mei staat er voor de leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 een studieochtend op
het programma. Het thema zal zijn “doorgaande leerlijnen in groep 1 ,2 en 3”! De leerlingen in deze
groepen zijn deze ochtend vrij.
Onderwijsdag
Op dinsdag 3 juni staat de jaarlijkse onderwijsdag op het programma. Alle leerkrachten uit de
Gemeente Noordenveld nemen hier aan deel. De onderwijsdag vindt dit jaar plaats in de Brinkhof en
op de Hekakker. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Hekakker’ s Got Talent
Op vrijdag 7 juni staat de laatste Hekakker’ s Got Talent van dit schooljaar in de agenda. Deze keer
treden groep 4b/5b, 5a en 6a/7a op. Tijdens HGT kunnen kinderen 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 zal begint om 10.30 uur in de gymzaal.
Belangrijke data:
- 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
- 7 juni Hekakker’ s Got Talent voor de groepen 4/5b, 5a en 6/7a.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
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!
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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’ en 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.
Nog even dit:
Er is een foutje gemaakt op de informatiebrief bij de extra onderdelen. Op de brief staat
dat de brandweer op donderdag zou komen maar dit is op woensdag.

