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Welke activiteiten gaan door?
In het begin van het schooljaar hebben we gecommuniceerd dat we in elke nieuwsbrief aangeven
welke activiteiten, die gepland staan in de schooljaarkalender, doorgaan en welke niet. Hieronder
treft u het overzicht van de aankomende periode.
In de aankomende periode staan de volgende activiteiten gepland:
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 in 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 waardoor ook deze activiteit niet door kan gaan.
Fietscontrole (groep 3 t/m 8)
Helaas kan de fietscontrole in de huidige vorm vanwege Covid -19 niet doorgaan.
Omdat wij veel waarde hechten aan een fietscontrole is ons voorstel om woensdag 21 oktober de
controlekaartjes aan de kinderen mee te geven en thuis te laten checken onder begeleiding van u als
ouder. Als alle punten op het controlekaartje zijn gecheckt en voldoende zijn bevonden, kunnen de
kinderen het kaartje (t/m vrijdag 30 november) inleveren op school en krijgen ze een OK- sticker.
Meer informatie over de fietscontrole vindt u op https://examen.vvn.nl/fietscheck123
Wij hopen op uw medewerking! Namens de DVL-commissie, Ingrid van Dam en Jeroen Goudbeek
Schoolfotograaf op 26 oktober (nieuwe datum)
Op maandag 26 oktober a.s. is de nieuwe datum voor de schoolfotograaf. De fotograaf gaat dit jaar
alleen individuele foto’s maken.
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.
Nieuwe leerlingen
In deze periode zijn Rick Oomkens en Maurits Oost bij ons op school gestart. We
wensen hun veel plezier op de Hekakker.
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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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. Dinsdag hebben alle leerlingen digitaal gestemd op de kandidaten.
De volgende leerlingen zijn gekozen in de raad voor het schooljaar 2020-2021:

V.l.n.r. boven: Tom Kamminga, Niene Klaasse, Anna van Dijk en Jan Kamminga.
V.l.n.r. onder: Dorinde Hogt, Koen Pastoor, Yair Venema en Eline Bouwknecht.
Belangrijke data:
- 5 oktober Dag van de Leerkracht
- 5 oktober GMR
- 7 oktober OV/MR
- 8 oktober Voorleeswedstrijd
- 12 oktober t/m 16 oktober Herfstvakantie
- 26 oktober Schoolfotograaf
- 26 oktober Nieuwsbrief 5
- 30 oktober Leerlingenraad
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
Berichten van buiten:
Sport & Spel Instuif op 13 oktober in de Brinkhof
Op dinsdag 13 oktober aanstaande organiseert Beweegdorp Norg een gezellige en
creatieve Sport & Spel Instuif voor kinderen van groep 3 t/m groep 8.
Tussen 13:30 en 16:00 uur kun je in de sporthal stuiteren op de tumblingbaan, je uitleven
bij het freerunnen, voetballen in de pannakooi of springen op de Piratenboot. In de
dorpshuiszaal kunnen de kinderen kleuren, schminken en knutselen met het IVN.
De kosten voor deelname aan de Sport & Spel Instuif bedragen € 3,00 p.p., inclusief ranja
en vers fruit. Bij voorkeur meld je je van te voren aan bij Afien Baving van Beweegdorp
Norg via info@beweegdorpnorg.nl of 06-57133765. Je ontvangt van ons een tikkie voor de betaling
en je hoeft op 13 oktober niet in de rij bij de kassa. Wel zo makkelijk toch?
JeugdTheaterSchool Dynamo TDI start weer!

Hek info
Jaargang 6 nummer 4 d.d. 5 oktober 2020
Vanaf 27 oktober starten de lessen van JeugdTheaterSchool Dynamo TDI weer in Norg. De lessen
worden gegeven op de dinsdagmiddagen in het gebouw van OBS 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 een zogeheten jongerengroep voor kinderen die al op de middelbare school zitten. Deze
laatste groep start op 2 november. 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 TDI is onderdeel van Drents JeugdTheater Garage TDI.

