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Regels verkoudheidsklachten aangepast.
Zoals u in de persconferentie van afgelopen vrijdag heeft kunnen vernemen, heeft het kabinet
besloten dat leerlingen in de basisschoolleeftijd met milde klachten niet meer thuis hoeven te
blijven. Deze regels waren al van toepassing op de kinderen van groep 1 en 2, maar gelden nu voor
alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Bij zwaardere klachten zoals koorts, benauwdheid of (meer
dan normaal) hoesten moeten de kinderen wel thuisblijven. Ook wanneer iemand in het gezin koorts
heeft, benauwd is of positief op Corona is getest, blijft uw kind thuis.
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:
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.
Nieuwe leerlingen
In deze periode is Naud Kaptein bij ons op school gestart. We wensen hem veel plezier op
de Hekakker.
Instroomgroep per 4 januari 2021
Vanaf maandag 4 januari start er weer een instroomgroep op onze school. Reden hiervoor is de grote
aanmelding van nieuwe kleuters, waardoor we aan het einde van dit schooljaar op 36 kleuters per
groep zouden uitkomen. Dat dit geen werkbare situatie is, lijkt mij duidelijk.
Welke leerkracht voor deze groep komt te staan is op dit moment nog niet bekend. Zodra dit
duidelijk is communiceren we dit met u.
In deze nieuwe groep stromen alle leerlingen in die per 1 januari vier jaar worden, aangevuld met de
laatste vier leerlingen die zijn ingestroomd in augustus en leerlingen die nog gaan instomen in
september, oktober, november en december. De instroomgroep start op 4 januari met 11 leerlingen
en eindigt met 20 leerlingen. De groep zal gehuisvest worden in het lokaal waar vorig jaar groep 3
zat.
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Studiedag groep 1 t/m 3
Op 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.
Ateliers
De ateliers zijn dit jaar verandert ten opzichte van eerdere jaren. Om ervoor te zorgen dat kinderen
een breder aanbod krijgen op vrijdagmiddag hebben we gekozen voor een roulatiesysteem. Hierdoor
krijgen kinderen gedurende 10 weken 5 verschillende ateliers aangeboden. Je kunt hierbij denken
aan natuur/techniek, ICT & media, tekenen, handvaardigheid, houtbewerking, bewegingsonderwijs,
culturele vorming, muziek enz. De kinderen worden gelijkmatig en willekeurig verdeeld over deze
ateliers. Dat betekent dat je altijd met een aantal kinderen uit jouw klas dit atelier volgt. Na 10
weken worden er nieuwe groepen gevormd en tevens nieuwe ateliers aangeboden. Door de
kinderen een wisselend aanbod te geven, proberen we de leerlijnen van alle vakken nog beter aan te
bieden op de Hekakker. Hopelijk vinden de kinderen de nieuwe vorm leuk ondanks dat ze nu niet
meer zelf kunnen kiezen.
Schoolfruit
We zijn ontzettend blij u te kunnen vertellen dat onze school wederom mag deelnemen aan EUSchoofruit. Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor 20 weken lang gratis schoolfruit. Het EUSchoolfruit- en groenteprogramma wordt aangeboden door de Europese Unie, het ministerie van
Economische Zaken en de schoolfruitleveranciers. EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en
groente te eten in de klas. Vanaf 9 november 2020 t/m 16 april 2021 kunnen wij de kinderen
driemaal per week verschillende soorten groente en fruit aanbieden. We gaan dit doen op de
woensdag, donderdag en vrijdag. U hoeft uw kind op deze dagen dus geen ander fruit mee te geven.
Kinderboekenweek
Op 30 september gaat de Kinderboekenweek weer van start. Het moment om thuis én op school
extra veel aandacht te hebben voor boeken en lezen. Het thema van dit jaar is En toen… Ook op onze
school zal hier extra aandacht aan besteed worden.

Voorleeswedstrijd
In de groepen 5 t/m 8 vindt tijdens de Kinderboekenweek de voorleeswedstrijd plaats. Alle kinderen
uit deze groepen mogen hieraan meedoen. We zijn zeer benieuwd wie de voorleeskampioen in elke
klas wordt. De finale van de voorleeswedstrijd is op donderdagmiddag 8 oktober. De nummers één
en twee uit groep 7 en 8 doen hier aan mee. De winnaar gaat uiteindelijk onze school
vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd in Roden. De voorleeskampioenen uit de
groepen 5 en 6 mogen ook meedoen aan de finale op school. Zij mogen echter niet onze school
vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd in Roden.
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Schoolfotograaf
Op donderdag 24 september a.s. komt de schoolfotograaf. De fotograaf gaat dit jaar
alleen individuele foto’s maken.
Een paar tips van de fotograaf:
 Bij regenachtig weer is het belangrijk dat de kinderen met droge haren op
school komen.
 Laat de kinderen kleurrijke kleding aantrekken. (In verband met de kleur van
de foto liever geen lime groene kleding dragen.)
 De foto's worden geheel vrijblijvend gemaakt. U bent dus niet verplicht de foto's te kopen.
Ook is het mogelijk om alleen de groepsfoto's, de individuele foto's of de foto's met broertjes
en zusjes te kopen (of juist niet). Alle varianten zijn dus denkbaar.
Leerlingenraad
Maandagmiddag 14 september hebben de kandidaten voor de leerlingenraad zich gepresenteerd
aan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De kandidaten hebben op het podium hun plannen verteld
en de gemaakte poster geshowd. Alle leerlingen hebben daar digitaal gestemd op de kandidaten. De
volgende leerlingen zijn gekozen in de raad voor het schooljaar 2020-2021: Hieronder ziet u een foto
van de nieuwe raad.

Verkeersveiligheid rond om de Hekakker
Beste ouder(s), verzorger(s),
De scholen zijn weer begonnen. Vanuit de Medezeggenschapsraad en het DVL-team willen we graag
de aandacht vragen voor verkeersveiligheid rond de school. Drukte bij de school bij het brengen en
halen van kinderen is een veelgehoord probleem. En dat terwijl je juist verwacht dat het in de
omgeving van scholen, waar altijd veel kinderen zijn, veilig is. Uit onderzoek van Geodienst RUG en
RTL blijkt dat er in drie jaar tijd 10.000 verkeersongelukken gebeurden rondom scholen (in de
periode 2014-2017). Uit de flitspeiling van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat slechts 33% van de
ouders het verkeer veilig vindt voor hun kinderen. Ouders vinden het erg spannend om hun kinderen
-letterlijk en figuurlijk- los te laten in het verkeer. Vooral de combinatie van fietsers en
automobilisten levert geregeld gevaarlijke situaties op. We hebben daarom een vaste schoolroute
voor de kinderen die met de auto worden gebracht. Niet iedereen houdt zich aan deze route,
waardoor het voor de kinderen minder veilig wordt. We willen iedereen met klem vragen zich aan de
route te houden. De route is te vinden op de website van De Hekakker:
https://obsdehekakker.nl/a/128/895128-34.pdf
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Op de fiets naar school maakt de buurt blijer! Daarom roepen wij ouders en kinderen op: kom lopend
of op de fiets naar school. Zo wordt de schoolomgeving veiliger en doen kinderen belangrijke
verkeerservaring op. Zie ook de nieuwe campagne van VVN:
https://vvn.nl/veilige-schoolomgeving.
Bekijk tot slot deze leerzame special over kinderen in het verkeer:
https://youtu.be/_0x0JdzErQA.
Met vriendelijke groet,
Medezeggenschapsraad en DVL Obs de Hekakker
Belangrijke data:
- 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
- 12 oktober t/m 16 oktober herfstvakantie
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

