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Weer naar school!
Wat zijn we blij om alle leerlingen na bijna 8 weken weer op school te
mogen begroeten. Intussen gaan de leerlingen voor de tweede week naar
school, nog niet volledig maar voor de helft. Bewonderingswaardig om te
merken dat kinderen zo flexibel zijn en gewoon weer doorgaan, als of er
niets is gebeurd.
We zijn tervreden hoe de combinatie thuiswerken in de Classroom en op
school werken in het echte lokaal verloopt en zijn blij met deze eerste stap.
Zodra er door het kabinet veranderingen worden aangekondigd, zullen we u
hiervan z.s.m. op de hoogte stellen.
Zoals u op de foto hiernaast kunt zien is op initiatief van de raadsleden en
het college van B&W van de gmeeente Noordenveld een prachtige
bloemenboog geplaatst bij de ingang van de school om de kinderen te
verwelkomen.
Nieuwe leerlingen
In deze periode zijn Mette Mulder, Sara Folkeringa, Siem Burgler,Noa van der Lei, Viggo Kocken,
Marlies van der Molen en Sterre Platte bij ons op school gestart. Wij wensen ze veel plezier op de
Hekakker!
Activiteiten door coronacrisis afgelast.
In het protocol opstarten basisonderwijs staat het volgende genoemd ten aanzien van de diverse
activiteiten die gepland stonden: “ Er geldt een gereduceerd onderwijsaanbod, scholen hebben de
ruimte om zelf keuzes te maken passend bij de situatie. Specifiek is de volgende maatregel van
kracht: • Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door”. (Bron:
protocol opstart basisonderwijs RIVM) De volgende activiteiten zijn hierdoor helaas afgelast:
- Schoolreisjes
- Meesters en juffendag
- Hekakker’s Got Talent
- Alle activiteiten m.b.t. het Cultuurmenu
- Ateliers
- HekArt
Schoolreisjes
Vorige week hebben we alle gereserveerde busreizen en de bestemmingen moeten annuleren. Voor
sommige bestemmingen was al een aanbetaling gedaan en deze bedragen krijgen we helaas niet
retour. We willen het liefst dat alle ouders de gehele schoolreisbijdrage terug gestort krijgen maar
we moeten uitzoeken hoe we de openstaande bedragen gaan bekostigen. In een volgende
nieuwsbrief hopen we u hierover uitsluitsel te kunnen geven.
Musical groep 8
In groep 8 wordt er al druk geoefend voor de musical. Ook deze activiteit is nog onzeker of dit als een
echte musical kan doorgaan en hoe dit er dan uit gaat zien. Ook hier proberen we u zo snel mogelijk
duidelijkheid over te geven.
Belangrijke data:
- 21 en 22 mei 2020 Hemelvaartsvakantie
- 1 en 2 juni 2020 Pinkstervakantie (let op: de leerlingen zijn maandag én dinsdag vrij)
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
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