Hek info
Jaargang 5 nummer 9 d.d. 13 januari 2020
Nieuwe leerling
In deze periode is Owen van der Lei bij ons op school gestart. We wensen hem heel veel
plezier toe op de Hekakker.
Cito-toetsen
De aankomende weken maken de kinderen vanaf groep 3 de onafhankelijke cito toetsen
voor rekenen, taal en lezen. Deze signaleringstoetsen worden 2 keer per jaar afgenomen, in
januari/februari en in juni. Naast de methodetoetsen geven deze toetsen ons een beeld of
het verwachte niveau van de leerling wordt gehaald. Daarnaast zien wij als school hoe wij
scoren ten opzichte van de andere basisscholen in Nederland.
Wij horen nog weleens dat kinderen zenuwachtig zijn voor deze toets, waardoor er een
bepaalde druk op komt te liggen. Dat is absoluut niet nodig. De kinderen laten tijdens deze
toetsen bijna altijd het niveau zien, zoals wij dat ook van ze gewend zijn.
Cultuurmenu De Rattenvanger van Hamelen
Op 27 januari gaan de groepen 3 en 4 een voorstelling in de Winsinghof
in Roden bijwonen. In het kader van het Cultuurmenu wordt de
voorstelling de Rattenvanger van Hamelen voor de leerlingen opgevoerd.
het verhaal is als volgt: Aan de rand van Hamelen woont Luca. Van
afgedankt afval maakt hij de mooiste dingen. Als er maar muziek uit
komt. Van oud ijzer maakt hij een magische fluit. Zodra hij daarop speelt
verzamelen alle ratten zich om te luisteren.
Hamelen is in handen van de ijdele burgemeester Snijder. Hij belooft
iedereen een schone stad, maar dan moet je wel voor hem juichen en
buigen. Dus alle mensen doen mee want de burgemeester is fantastisch
en een schone stad wie wil dat nu niet? Hamelen is geweldig. Zolang je
maar niet klaagt. Op een avond wordt er op de deur van Snijder geklopt.
Als hij opendoet hoort hij de klank van de magische fluit en staart hij in
de ogen van duizenden ratten... De rattenvanger van Hamelen wordt verteld door
schoonmaakster Adelien en is een spannend en muzikaal sprookje over moed en verleiding.
Onderwijsstaking
U heeft het vast al gehoord of gelezen: Er zal op donderdag 30 en vrijdag 31 januari een
landelijke onderwijsstaking zijn in het basis- en het voortgezet onderwijs. De
onderwijsvakbonden hebben die staking uitgeroepen, omdat er na veel strubbelingen
inmiddels wel een nieuwe onderwijs cao is, maar de grote problemen in het onderwijs
daarmee nog lang niet zijn opgelost. Denk aan het grote tekort aan leraren en schoolleiders
en aan de betaling van het onderwijspersoneel.
Op alle scholen en dus ook bij ons, wordt er intern veel gesproken over het wel of niet
meedoen aan deze tweedaagse staking.
Als ouders wilt u natuurlijk graag zo spoedig mogelijk weten waar u aan toe bent. Daarom
zult u in de komende week van ons horen in hoeverre er op onze school zal worden
gestaakt.
Basketbaltoernooi groep 8
A.s. woensdag 15 januari staat het jaarlijkse basketbaltoernooi gepland voor groep 8. Dit
toernooi wordt gehouden in de Brinkhof. Alle scholen uit de voormalige federatie doen mee
aan dit toernooi. Het toernooi begint om 09.00 uur en is tegen 12.30 uur afgelopen. Namens
onze school doen er 8 teams mee. We wensen de kinderen veel plezier.
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De Nationale Voorleesdagen
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt
de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt
hen veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en
kleuters zijn er ieder jaar weer de Nationale
Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen
lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote
lezers. Dit jaar zijn de Nationale Voorleesdagen
van 22 januari tot en met 1 februari. Op
donderdag 23 januari ’20 lezen de leerlingen van
groep 7 & 8 voor aan de leerlingen van groep 1 en 2. De leerlingen van groep 6 lezen voor
aan de leerlingen van groep 3 en de leerlingen van groep 5 aan de leerlingen van groep 4.
Studiedag 3 februari
Op maandag 3 februari zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor het team. Deze dag
zal in het teken staan van het maken van de groepsplannen.
Studiedag 7 februari vervalt
Op vrijdag 7 februari stond een studiedag voor groep 1 t/m 3 gepland. Helaas gaat deze
studieochtend niet door, de leerlingen worden deze ochtend gewoon op school verwacht.
Contactavond
Op maandag 10 februari en woensdag 12 februari staan de contactavonden gepland. De
contactavonden zijn dit keer niet voor alle ouders maar alleen op verzoek. U als ouder kunt
een gesprek aanvragen bij de leerkracht of de leerkracht nodigt u uit voor een gesprek. Als
de leerkracht een gesprek met u wil, krijgt u hiervoor een uitnodiging. Wanneer u een
gesprek wenst, kunt u contact opnemen met de leerkracht.
Open Huis.
Dit jaar vindt ons Open Huis plaats op donderdagmorgen 13 februari a.s. van 08.30 uur tot
10.00 uur. Deze ochtend is voor ouders en de nieuwe kleuters. Tijdens deze
ochtend willen we de toekomstige kinderen en hun ouders een realistisch beeld
laten zien van onze school. Daarom hanteren we het volgende programma uit:
- 08.30 uur Inloop en ontvangst
- 09.00 uur- 10.00 uur kijken in de groep.
- 10.00 uur afsluiting.
Mochten ouders niet op deze ochtend aanwezig kunnen zijn, dan is het natuurlijk altijd
mogelijk om een afspraak te maken om op een ander tijdstip langs te komen.
Hekakker’ s Got Talent
Op vrijdag 14 februari staat de tweede Hekakker’ s Got Talent van dit schooljaar op de
agenda. Deze keer zullen groep 1a/2a, 5a en 7b/8b voor de ouders optreden. Zoals u
misschien wel weet vindt deze activiteit plaats op de vrijdagochtend voor de herfst-,
voorjaars- en Pinkstervakantie van 10.30 tot 11.45 uur. Kinderen kunnen 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 vindt plaats in de
gymzaal.
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Rapport
Op vrijdag 14 februari krijgen alle leerling het 1e rapport mee naar huis.
Regel van de maand:
De regel van de maand januari is: Zegt iemand anders iets? Dan zeg ik even helemaal niets.
Belangrijke data:
- 15 januari Basketbaltoernooi groep 8
- 17 januari leerlingenraad
- 27 januari nieuwsbrief 10 wordt gemaild
- 27 januari Cultuurmenu De Rattenvanger voor groep 3 en 4
- 30 en 31 januari gaan we staken?
- 31 januari Prinses Beatrix jarig
- 3 februari Studiedag, alle leerlingen vrij
- 10 februari nieuwsbrief 11 wordt gemaild
- 10 februari contactavond groep 1 t/m 7 (op verzoek)
- 12 februari contactavond groep 1 t/m 7 (op verzoek)
- 13 februari Open Huis van 08.30 – 10.00 uur
- 14 februari Hekakker’ s Got Talent voor groep 1/2a, 5a en 7/8b
- 14 februari Valentijnsdag
- 14 februari Rapport mee.
- 17 februari t/m 21 februari voorjaarvakantie

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
Bericht van buiten:
Breng een ode aan Drenthe
Schrijfwedstrijd rond Barbizon van het Noorden
Het Drents Museum, Stichting Het Drentse Landschap en Huus van de Taol dagen alle
‘rebellen en dwarsdenkers’ (thema Boekenweek 2020) uit om een nieuwe ode aan Drenthe
te schrijven. Wordt dat bijvoorbeeld een ode aan de distributiedoos, aan de windmolen of
aan de terugkeer van de bever? De schrijfwedstrijd Ode aan wordt voor de tweede keer
georganiseerd en sluit dit keer aan bij de tentoonstelling Barbizon van het Noorden in het
Drents Museum. Doe mee en laat je bij het schrijven inspireren door het Drentse landschap.
Inzendingen moeten voor 16 februari binnen zijn. Meer informatie en inzenden via
drentsmuseum.nl.
Inleiding op de tentoonstelling
In de tentoonstelling Barbizon van het Noorden is te zien hoe kunstenaars in de 19de eeuw
het Drentse landschap ontdekten en op doek vastlegden. In de volgende plaatsen wordt een
gratis inleiding op de tentoonstelling gegeven:
•
Vrijdag 6 maart om 20.00 uur in Bibliotheek Norg
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JeugdTheaterSchool Dynamo start weer!
Vanaf 10 februari beginnen de lessen weer van
JeugdTheaterSchool Dynamo in Norg. De lessen
worden gegeven op maandagmiddag in het gebouw
van OBD de Hekakker. De theaterlessen worden
aangeboden in drie verschillende groepen, namelijk
voor kinderen van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. En
voor jongeren van 12+. De lessen worden verzorgd
door een team van professionele theaterdocenten.
Daarnaast zijn er door het jaar heen diverse leuke
extra theateractiviteiten, zoals de TDI-Theaterbende
of bijvoorbeeld de Drentse Mysterie-theaterdag.
Voor meer informatie, het aanvragen van een gratis
proefles, of inschrijving, kunt u terecht op de
website jtsdynamo.nl. Dynamo is onderdeel van
Drents JeugdTheater Garage TDI.

