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Voorzorgsmaatregelen coronavirus
Wereldwijd nemen instanties maatregelen om de verspreiding van het nieuwe
coronavirus tegen te gaan en we begrijpen dat de berichten bezorgdheid
kunnen oproepen. De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers nemen
we zeer serieus en daarom volgen we het RIVM in onze aanpak.
Verspreiding voorkomen
Het RIVM geeft het volgende advies om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen:
• Was de handen regelmatig;
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes.
Op onze school zijn we alert op de hygiëne en zullen we de kinderen vaker hun handen laten wassen.
Contact met huisarts
Bij verkoudheid of longklachten in Nederland, hoeven we ons meestal geen zorgen te maken dat dit
het nieuwe coronavirus betreft. De kans is veel groter dat het om griep of een verkoudheidsvirus
gaat. Indien er twijfel is vragen we de ouder(s)/verzorger(s) contact op te nemen met de huisarts.
Vervolg en informatie
De GGD en het RIVM regisseren de aanpak wanneer het coronavirus zich verspreidt naar het
noorden van Nederland. Houd de website van RIVM.nl en GGDDrenthe.nl in de gaten om op de
hoogte te blijven. Mocht er specifieke informatie komen voor onze school, dan zullen we die zo
spoedig mogelijk doorgeven.
Nieuwe leerlingen
In deze periode zijn Jula Martens, Eline Lukkes en Robin Veluwenkamp bij ons op
school gestart. Wij wensen ze veel plezier op de Hekakker!
Veurlezen in de streektaol
“Taal is mens en mens is taal”. Streektaal maakt daar onlosmakelijk deel vanuit. In
Drenthe is het de streektaalorganisatie “Huus van de Taol” die middels diverse
activiteiten de aandacht voor de streektaal, specifiek ‘het Drents’, promoot en daarmee
levendig houdt. Een jaarlijks terugkerende activiteit van het “Huus van de Taol” is het
voorlezen in het Drents, door vrijwilligers, op basisscholen binnen geheel Drenthe. Via
Kunst & Cultuur Drenthe en in samenwerking met Cultuurmenu Noordenveld is het
voorlezen dit schooljaar voor het eerst opgenomen in het cultuurmenuprogramma
geldend voor alle basisscholen binnen de gemeente Noordenveld. Op onze school
wordt er in onze groepen voorgelezen op vrijdag 20 maart.
Collecte Jantje Beton
Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender
speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de
activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze
speciale aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en
bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het
belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje
Beton … STOP NOOIT MET SPELEN! In de week van 2 maart t/m 7 maart gaan onze
leerlingen van groep 7 en 8 voor de vierde keer met de collecte lopen van Jantje Beton.
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Cultuurmenu Plons
Dinsdag 3 maart heeft groep 1 en 2 de voorstelling Plons. Plons is een beeldende voorstelling over de
wondere wereld boven en onder water. In een dynamisch decor vol vindingrijke verrassingen vertelt
theater smoespot het verhaal van kikkervisje, rups, libelle, kikker en ooievaar, als poppen, klein en
groot. Een voorstelling over transformatie, verwondering en verbijstering. Onze omgeving verandert
continue, net als wijzelf. De kikker staat symbool voor onze kleine medemens vanaf vier jaar, die de
eerste stappen zet in een grote wonderlijke wereld.
Restaurant de Hekakker voor groep 3 en groep 4
Restaurant De Hekakker opent op dinsdag 10 maart (groep 4) en dinsdag 24 maart (groep 3) om
17.45 uur zijn deuren. De kinderen van groep 3 en 4 mogen deze keer hun kookkunsten vertonen. De
leerlingen zullen in de dagen voorafgaand druk bezig zijn met de voorbereidingen.
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Op 24 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.
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 25 maart 2020, het thema is ‘Getallenfabriek’. We hebben
maar 10 cijfers (0 t/m 9), maar daarmee kunnen we verder tellen dan
het aantal atomen in het heelal…
De leerlingen onderzoeken op hun eigen niveau wat getallen zijn en
wat je ermee kunt doen.
Onderwijsdag
Op vrijdag 27 maart staat de jaarlijkse onderwijsdag op het programma. Alle leerkrachten uit de
Gemeente Noordenveld nemen hier aan deel. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Betaling schoolreisgeld en vrijwillige ouderbijdrage.
Heeft u de betaling voor het schoolreisgeld en de vrijwillige ouderbijdrage al gedaan?
Vakantierooster
Het vakantierooster voor 2020/2021 is:
Herfstvakantie
12 oktober 2020 t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
Paasvakantie
2 april 2021 t/m 5 april 2021
Meivakantie
26 april 2021 t/m 7 mei 2021
Hemelvaart
13 mei 2021 en 14 mei 2021
Pinkstervakantie
24 mei 2021
Zomervakantie
12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021
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Nieuwe e-mailadressen
Sinds kort is onze school overgestapt op Office365. Om uniformiteit in de e-mailadressen te krijgen
hebben we dit ook meteen aangepast. Voor een aantal van onze collega’s betekent dit dat ze een
nieuw e-mailadres hebben gekregen. Voor alle zekerheid nog even alle e-mailadressen:
Han Kemker
Petra Blink
Denise de Boer
Ingrid van Dam
Afina Egberts
Tseardtsje Engbers
Janine van Haselen
Jos Hindriks
Nina Keun
Nikki Kleefman
Monique Pol
Dennis van der Put
Ingrid de Raad
Rita Schuurman
Ubelien Turksma
Irene van der Veen
Hilda Venema
Collin Versnel

info@obsdehekakker.nl
petrablink@obsdehekakker.nl
denisedeboer@obsdehekakker.nl
ingridvandam@obsdehekakker.nl
afinaegberts@obsdehekakker.nl
tseardtsjeengbers@obsdehekakker.nl
janinevanhaselen@obsdehekakker.nl
joshindriks@obsdehekakker.nl
ninakeun@obsdehekakker.nl
nikkikleefman@obsdehekakker.nl
moniquepol@obsdehekakker.nl
dennisvanderput@obsdehekakker.nl
ingridderaad@obsdehekakker.nl
ritaschuurman@obsdehekakker.nl
ubelienturksma@obsdehekakker.nl
irenevanderveen@obsdehekakker.nl
hildavenema@obsdehekakker.nl
collinversnel@obsdehekakker.nl

Belangrijke data:
- 3 maart Cultuurmenu voorstelling Plons groep 1 en 2
- 3 maart OV/MR aanvang 20.00 uur
- 9 maart de leerlingenraad vergadert
- 10 maart Restaurant de Hekakker voor groep 4
- 13 maart start ateliers 6e periode
- 16 maart Nieuwsbrief 13
- 16 maart campagne schoolweek VOO
- 20 maart Drents voorlezen
- 24 maart Groep 8 bezoekt Herinneringscentrum Westerbork
- 24 maart Restaurant de Hekakker voor groep 3
- 25 maart De Grote Rekendag
- 27 maart Onderwijsdag, alle leerlingen vrij
- 30 maart Nieuwsbrief 14
- 30 maart Cultuurmenu Mediawijsheid voor groep 7 en 8
- 3 april koffieochtend aanvang 8.30 uur
- 3 april ’s middags Palmpaasstok maken voor groep 1 t/m 4
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
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Bericht van buiten:

