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Nieuws vanuit het team
In de week voor de herfstvakantie heeft meester Jelte besloten om te stoppen met het zijinstroomtraject dat hij volgde aan de Pabo in Assen. Door de druk van de opleiding, merkte Jelte dat
de combinatie werk, opleiding en gezinsleven niet vol te houden is. Om te voorkomen dat dit zijn
weerslag heeft op het belang van de klas en dat van zijn eigen kinderen, heeft hij dan ook besloten
om met de opleiding te stoppen. Gevolg van deze beslissing is dat Jelte ook moet stoppen met het
lesgeven aan groep 5.
Gelukkig is het ons, samen met het stafbureau van OPON, gelukt om in zo’n korte tijd een geschikte
vervanger te vinden voor Jelte. Barbara Baelde zal vanaf nu tot aan de zomervakantie op de
donderdag en vrijdag voor groep 5 staan. In de volgende nieuwsbrief zal Barbara zich even
voorstellen aan u.
Nieuwe leerling
In deze periode zijn Anne Fleur van der Molen en Jurre van den Berg bij ons
op school gestart. Wij wensen hun veel plezier op de Hekakker.
Oudergesprekken
In de week van 17 november tot en met 20 november staan de
contactavonden gepland. Omdat wij geen ouders in de school mogen ontvangen, zullen de
gesprekken online plaatsvinden in het programma Teams. U ontvangt van de leerkracht een
uitnodiging voor dit gesprek. Vanaf zondagmiddag 15 november vindt u in het ouderportaal van
Parnassys het oudergespreksformulier. Zo weet u van tevoren wat de leerkracht met u wil
bespreken. Heeft u nog geen wachtwoord voor het ouderportaal, dan kunt u een mailtje sturen naar
irenevanderveen@obsdehekakker.nl. Zij zorgt er dan voor dat u een wachtwoord via de mail
ontvangt.
Schoolzwemmen
Door de nieuwe coronamaatregelen is het zwembad de aankomende twee weken gesloten. Hierdoor
gaan de zwemlessen van groep 7 & 8 helaas niet door. Zodra het zwembad weer opengaat, worden
de zwemlessen weer opgepakt.
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.
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.
De volgende activiteiten gaan niet door:
- 09 november Lampionkijkavond
- 12 november Algemene Ledenvergadering
- 16 november Informatieavond VO bij de Borgen in Roden voor groep 8
- 18 november Koffieochtend
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Schoolfruit
In de vorige nieuwsbrief hebben we u al verteld dat onze school wederom mag
deelnemen aan EU-Schoofruit. Dit betekent dat we vanaf deze week 20 weken lang,
drie keer per week gratis schoolfruit aan de leerlingen mogen uitdelen. We gaan dit
doen op de woensdag, donderdag en vrijdag. U hoeft uw kind op deze dagen dus geen
ander fruit mee te geven. Deze week krijgen de leerling op woensdag waspeen, op
donderdag een banaan en op vrijdag een appel.
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.
Zakelijke ouderavond
Jaarlijks wordt er voor 1 december een zakelijke ouderavond georganiseerd door de
oudervereniging. Op deze avond komen de verslagen van de secretarissen van de ouder- en
medezeggenschapsraad en het verslag van de penningmeester van de OV aan de orde. I.v.m. de
huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om deze avond fysiek door te laten gaan. In de bijlage
bij deze nieuwsbrief vindt u de stukken die we normaal gesproken tijdens de vergadering bespreken.
Mocht u hierover vragen/opmerkingen hebben dan kunt u dit mailen naar ov@obsdehekakker.nl.
Belangrijke data:
- 11 november Sint Maarten
- 5 december Sinterklaas
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
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