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Welke activiteiten gaan door?
In de schooljaarkalender, die uw kind vorige week mee naar huis heeft gekregen, staan alle
voorgenomen activiteiten gepland, die aan het begin van het schooljaar bij ons bekend zijn. Of deze
activiteiten ook daadwerkelijk door zullen gaan hangt af van de ontwikkelingen van COVID-19. Via de
nieuwsbrief houden we u per periode op de hoogte welke activiteiten er wel doorgaan en welke niet.
In de aankomende periode staan de volgende activiteiten gepland:
Koffieochtend op 18 september
De eerste koffieochtend van dit schooljaar wordt geannuleerd. Mocht u vragen, opmerkingen of tips
hebben, dan verzoeken we u een afspraak te maken met onze directeur Han Kemker.
Schoolfotograaf op 24 september
Deze activiteit laten we wel doorgaan. De fotograaf is prima in staat om 1,5 meter afstand te houden
tot de leerlingen. Van tevoren wordt de fotograaf gecheckt door foto Koch op gezondheidsklachten
en bij binnenkomst op school nogmaals door ons. We zullen deze dag echter geen extra
ondersteuning vragen van de OV.
Verkoop kinderpostzegels (groep 8)
De verkoop van kinderpostzegels laten we dit jaar niet doorgaan. We vinden het in deze periode niet
passend om de leerlingen langs de deuren te laten gaan.
Restaurant de Hekakker
In de aankomende periode staan er diverse restaurants gepland. Helaas kunnen we deze restaurants
niet door laten gaan, omdat we de verplichte 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen.
Het betreft de restaurants die gepland staan op de volgende data: 6 oktober, 22 oktober en 3
november. We hopen dat ons restaurant is januari weer zijn deuren kan openen.
Hekakker’ s Got Talent
Deze activiteit stond voor 9 oktober op de agenda. Ook hier kunnen we de 1,5 meter afstand niet
garanderen en daarom kan ook deze activiteit niet doorgaan.
Ontruimingsoefening
Op dinsdag 19 augustus hebben we onze jaarlijkse ontruimingsoefening gehouden. Onder leiding van
de BHV’ ers waren de kinderen in rap tempo de school uit. Ondanks dat we hopen dat het nooit
nodig zal zijn, is het goed dat iedereen weet hoe er gehandeld moet worden in noodsituaties.
Leerlingenraad
De verkiezing van de leerlingenraad vindt dit jaar plaats op maandag 14 september a.s. Alle
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen zich verkiesbaar stellen. De
leerlingenraad bestaat uit 4 leden,
o 2 leerlingen uit groep 5, zij verzorgen de post
o 2 leerlingen uit groep 6, zij houden de financiën bij
o 2 leerlingen uit groep 7, zij schrijven het verslag
o 2 leerlingen uit groep 8, zij zitten de vergaderingen voor
Behalve de leerlingen zit er een adviserend lid vanuit het schoolteam in de raad
en een MR lid. Zij ondersteunen de voorzitter bij het maken van de agenda en
het leiden van de vergadering, ondersteunen de notulist, ondersteunen de penningmeester en
onderhouden de contacten met het schoolteam en de MR. In de school zullen de aankomende week
posters hangen waarop de kandidaten zich zullen presenteren. De kandidaten kunnen een week lang
campagne voeren. Uiteindelijk bepalen de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 via een stemformulier
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wie er voor één jaar in de leerlingenraad komen. Maandagmiddag 14 september a.s. presenteren de
kinderen op het podium hun plannen aan de leerlingen.
Schoolfotograaf
Op donderdag 24 september a.s. komt de schoolfotograaf. De fotograaf gaat dit jaar
alleen individuele foto’s maken. In verband met de gestelde richtlijnen van het RIVM
hebben zij extra voorzorgmaatregelen genomen om zo de gezondheid en veiligheid
van de kinderen, de leerkrachten en de fotografen te kunnen waarborgen. Bijgaand
kunt u dit nalezen in hun protocol.
Aangezien Foto Koch korter op school aanwezig zal zijn, maken zij naast de standaard
portretfoto ook een nieuw soort foto. Uw kind zal zich hier vertrouwd bij voelen
waardoor de fotograaf sneller klaar zal zijn. Een stoere, vernieuwde pose waar elke leerling een eigen
houding aan kan nemen.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan ervan uit dat alle kinderen op de foto
mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht.
Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die
gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart
vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op
www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt
u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens
doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling
kunnen plaatsen op de site.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht.
Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
Studiedag groep 1 t/m 3
Vrijdag 25 september staat er een studiedag gepland voor de leerkrachten van de groepen 1 t/m 3.
De kinderen uit deze groepen zijn deze dag vrij.
Belangrijke data:
- 8 september OV/MR
- 14 september verkiezingen leerlingenraad
- 15 september Prinsjesdag
- 21 september nieuwsbrief 3
- 23 september start kinderpostzegels door groep 8
- 25 september studieochtend groep 1 t/m 3. De leerlingen in deze groepen zijn vrij.
- 30 september t/m 12 oktober Kinderboekenweek
- 4 oktober Dierendag
- 5 oktober Dag van de leraar
- 5 oktober nieuwsbrief 4
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
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Junior Energiecoach: met energie kun je lachen!
Gemeente Noordenveld doet mee aan Junior Energiecoach. Voor de vierde keer
alweer! Een leuk en leerzaam spel voor het hele gezin om thuis makkelijk energie
te besparen. Voor een schoner milieu en een vollere portemonnee.
Het spel start op 3 oktober en duurt vijf weken. Elke week staat in het teken van
een andere opdracht. In het spel komen wekelijks speciale Junior Energiecoachfilmpjes van de bekende Varkentje Rund online. Deze gaan vergezeld van leuke en
geheime opdrachten, winacties, interessante weetjes en spellen. Wie durft mee op
lampenjacht of stekkerexpeditie!? Kinderen worden echte Junior Energiecoaches!
De inschrijving is op 17 augustus geopend en sluit op 27 september.
Verdere informatie over dit spel vindt u op de website www.juniorenergiecoach.nl.
**************************************************
De Zes Zomerkriebels: doe de quiz
In de afgelopen weken heb je via de bibliotheek en ROEG! Junior
kennis kunnen maken met de zes zomerkriebels, zoals het
lieveheersbeestje, de worm en de mier.
In een paar leuke filmpjes kon je zien dat deze kriebelbeestjes best een interessant leven hebben.
En dat vaak gewoon in jouw achtertuin. Heb jij deze zomer de diertjes in de tuin gezien? Wat
weet jij erover? Test het met de quiz! Doe 'm alleen of samen met de hele klas op het digibord:
https://www.roeg.tv/roeg-junior-nieuws/quiz-hoe-goed-ken-jij-de-zes-zomerkriebels/
Wil je de filmpjes nog eens bekijken? Of heb je het gemist? Op https://www.roeg.tv/roeg-juniornieuws/op-safari-in-je-tuin-met-de-zes-zomerkriebels/ vind je alle filmpjes en weetjes over de
kriebelbeestjes en ander nieuws over de natuur in Drenthe.
Win jij dit mooie T-shirt?
Om de zomeractie af te sluiten, geven we een aantal mooie T-shirts weg. Wil je
er eentje winnen? Laat ons dan weten wat jouw favoriete Zomerkriebel is en
waarom.
Stuur je antwoord vóór 7 september naar actie@biblionetdrenthe.nl
En vermeld hierbij:




je voornaam
je leeftijd
je kledingmaat

Uit de leukste antwoorden kiezen wij de winnaars. Je krijgt zo snel mogelijk bericht.
De Zes Zomerkriebels is een initiatief van de Biblionet Drenthe en ROEG!

Geef je op voor het Noordenvelds kampioenschap stoepranden
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Kinderen van de basisscholen groep drie tot en met acht uit Noordenveld gaan in september tijdens
voorrondes de strijd met elkaar aan om zich te kunnen plaatsen voor de finale op zaterdag 3 oktober
bij Museumkinderwereld in Roden. Op 22, 23 en 24 september vinden voorrondes in Peize, Norg en
Roden plaats. Je mag zelf bepalen in welk dorp je de voorronde gaat spelen. Je kan je opgeven tot 20
september via: www.activiteitenladder.nl. Voor iedere deelnemer is er een oorkonde en er zijn ook
prijzen te winnen. De RIVM-regels worden gehanteerd. Sport en cultuurcoaches van WiN hebben dit
Jantje beton toernooi opgepakt. Het goede doel daagt kinderen in heel Nederland uit om het leuke
en actieve balspel met elkaar te spelen. Op deze manier stimuleren wij spelen, bewegen en
ontmoeten.
Voorgaande jaren was de lokale finale een strijd voor een ticket voor de landelijke finale. Vorig jaar
deden 15.000 kinderen mee aan het spel stoepranden en was Amersfoort het toneel van een grote
landelijke finale met honderden kinderen. Helaas dit jaar, wegens COVID-19, geen landelijke finale.
Wel gaan ook dit jaar weer duizenden kinderen in 35 gemeenten stoepranden. De lokale finale in
Roden belooft een spannende dag te worden. Wij verwachten vele kinderen die samen gaan spelen
en strijden voor de titel in het Noordenvelds kampioenschap stoepranden.
#stoeprandchallenge Om toch ook op landelijk niveau het tegen elkaar op te nemen is een
Stoeprandchallenge bedacht. Jantje Beton daagt iedereen uit om hun leukste, gekste, knapste
stoeprandkunsten vast te leggen. Filmpje of foto kunnen deelnemers op facebook of Instagram delen
met de volgende hashtags @jantjebetonline #stoeprandchallenge. Meedoen kan tot uiterlijk 20
september. Op www.jantjebeton.nl/nkstoepranden lees je er alles over.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marten Vogt martenvogt@stwin.nl of Wouter Meertens woutermeertens@welzijninnoordenveld.nl

