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Aanscherping Corona maatregelen.
In overleg met alle scholen van OPO Noordenveld hebben we naar aanleiding van de nieuwe
landelijke verscherpte coronamaatregelen besloten dat er vanaf maandag 26 oktober geen externen
meer in de school komen. Enige uitzondering hierop zijn de externen die nodig zijn voor het primaire
onderwijsleerproces van een leerling, zoals de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker, een
orthopedagoog enz. Verder worden alle geplande activiteiten door externe organisaties afgelast. Dit
betekent dat alle voorstellingen van Kunst en Cultuur uitgesteld worden of waar mogelijk digitaal
gegeven worden.
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. Voor de oudergesprekken, het Sinterklaasfeest en
de Kerstviering gelden voor alle OPON-scholen dezelfde afspraken.
Oudergesprekken
In de jaarplanner staan de oudergesprekken gepland op 17 en 19 november. Omdat wij geen ouders
in de school mogen ontvangen zullen de gesprekken online plaatsvinden. U ontvangt hierover
binnenkort meer informatie via de leerkracht van uw kind.
Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december gaat wel door. Het feest zal er wel anders uit zien dan
voorgaande jaren. Zo zal de aankomst niet buiten zijn maar zal Sinterklaas met zijn piet(en) binnen in
de school worden ontvangen. Helaas mogen de ouders niet aanwezig zijn bij dit feest.
Kerstviering
De kerstmaaltijd die gepland staat op woensdagavond 16 december van 17.00 tot 18.30 uur gaat
helaas niet door. Samen met de oudervereniging zijn we aan het brainstormen hoe we het kerstfeest
op school nu gaan invullen.
Atelier lampionnen maken
De gemeente Noordenveld heeft een duidelijk advies gegeven omtrent Sint Maarten. Zie hiervoor
onderstaand stukje. Vandaar dat alle leerlingen bij ons op school een lampion gaan maken. De
leerlingen uit groep 1 t/m 4 maken een lampion in de groep en de leerlingen van groep 5 t/m 8
maken een lampion in de ateliers op vrijdagmiddag 30 oktober en 6 november.
Van de Gemeente Noordenveld is het volgende advies omtrent Sint Maarten:
Sint Maarten kan doorgaan!
Wij krijgen op het moment steeds meer vragen binnen over Sint Maarten. Kan het dit jaar wel
doorgaan? Ja, Sint Maarten kan ook in deze bijzondere tijd doorgaan. Als iedereen zich aan de
geldende maatregelen houdt, is er genoeg ruimte om drukte te voorkomen. Een aantal tips voor
iedereen die besluit met de kinderen op pad te gaan en voor iedereen die de deur wel of niet open
wil doen.
Zingen maar!
Kinderen mogen liedjes zingen bij de deur. Maar ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van de
mensen die naar hen luisteren. Voor de ouders: houd de groepjes zo klein mogelijk, evenals het
aantal begeleiders.
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Doe je mee?
Wil je de deur open doen voor de kinderen? Laat dan zien dat je meedoet door bijvoorbeeld de lamp
bij de voordeur aan te doen, een windlicht buiten aan te steken of een briefje op de deur te doen.
Tip: geef de 1,5 meter afstand aan op de stoep. Plak wat tape op de grond of trek een lijn met
stoepkrijt. Geef de kinderen het liefst voorverpakte traktaties.
Doe je niet mee?
Wil je dit jaar liever niet meedoen of heb je klachten? Laat het weten met bijvoorbeeld een briefje op
de deur. Blijf thuis en doe de deur niet open. Ook als je tot een kwetsbare groep behoort, overweeg
dan om niet mee te doen.
De volgende activiteiten gaan niet door:
- 3 november Restaurant de Hekakker voor groep 4
- 4 november Korfbaltoernooi voor groep 3 t/m 8
- 9 november Lampionkijkavond
- 12 november Algemene Ledenvergadering
- 16 november Informatieavond VO bij de Borgen in Roden voor groep 8
- 18 november Koffieochtend
Fietscontrole (groep 3 t/m 8)
Helaas is de fietscontrole die gepland stond op 21 oktober niet doorgegaan. Omdat wij veel waarde
hechten aan een fietscontrole hebben we op deze datum de controlekaartjes aan de kinderen mee
naar huis gegeven zodat u samen met uw kind de fiets kunt checken. 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 . Denkt u eraan dat het kaartje weer
ingeleverd wordt?
Nieuwe leerling
In deze periode is Bram Wortelboer bij ons op school gestart. Wij wensen
hem veel plezier op de Hekakker.
Even voorstellen
Dag allemaal,
Sinds 1 oktober heb ik het stokje van Ingrid de Raad overgenomen als een van de leerkrachten van
groep 1/2B. Aangezien ik niet voor iedereen een bekend gezicht ben, stel ik me graag even voor.
Mijn naam is Marian van den Berg, ik ben 35 jaar oud en woon samen met mijn gezin in Lieveren. In
mijn vrije tijd mag ik graag tekenen of buiten zijn.
De afgelopen jaren heb ik achtereenvolgens gewerkt als leerkracht, onderzoeker aan de
Rijksuniversiteit Groningen en onderwijsadviseur. Omdat ik vorig jaar merkte dat ik toch het liefst
voor de klas sta, heb ik me opnieuw als leerkracht aangemeld bij OPON Noordenveld. Hierdoor mag
ik juf Ingrid nu vervangen op de Hekakker. Vanzelfsprekend heb ik hier erg veel zin in.
Tot ziens op of (in Coronatijd) rondom De Hekakker!
Vriendelijke groet,
Marian van den Berg
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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 11 november 2020 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.
Leesboeken gezocht!
Er wordt bij ons op school erg veel gelezen wat wij natuurlijk ook stimuleren. We maken hiervoor
gebruik van het aanbod van onze Bibliotheek op School (BOS). Toch merken we dat het aanbod
beperkt is. Heeft u leesboeken die thuis al uitgelezen zijn en die u wilt doneren aan onze school? U
zou ons er erg blij mee maken. Uw kind kan de boeken inleveren bij de leerkracht.
Winnaar voorleeswedstrijd
Op donderdag 8 oktober vond de finale van de
voorleeswedstrijd plaats op onze school. In de hal van
de school mochten de voorleeskampioenen uit de
verschillende groepen hun voorleeskunsten laten
horen aan de leerlingen van groep 5 t/m 8. Er werd
prachtig voorgelezen door de leerlingen. De jury, die
bestond uit Tseardtsje Engbers, Ingrid de Raad en de
voorleeskampioen van vorig jaar Maximilian
Middendorp, had een moeilijke keus te maken want
het voorleesniveau was erg hoog. Romijn Runsink
werd gekozen tot voorleeskampioen. Hij gaat onze
school vertegenwoordigen tijdens de regionale
voorronde. Van harte gefeliciteerd Romijn!
Dode hoek project
Wat is een dode hoek en waarom is het gevaarlijk?
Met een vrachtauto op school hebben de leerlingen
uit groep 7 en 8 woensdag 21 oktober ervaren wat de
chauffeur van een grote vrachtauto wel of niet ziet.
Gymtassen
De groepen 1 en 2 hebben een gymtas op school
liggen. De andere groepen nemen hun gymtas alleen
mee op de dag dat ze gym hebben. Het is niet de
bedoeling dat de gymtassen van de groepen 3 t/m 8
op school blijven liggen.
Belangrijke data:
- 30 oktober Leerlingenraad
- 11 november Sint Maarten
- 5 december Sinterklaas
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
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Berichten van buiten:
Zet je licht aan!
Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in! De ANWB zet zich
al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft
wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers
zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af
bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan
moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de
fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed
zichtbaar op de fiets naar school gaan. De ANWB fietsverlichtingsactie
stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct
voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een
sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok
en op het pad voor het hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20%
van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting
wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze
echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom
ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op
www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

