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Herhaalde oproep
Beste ouders,
Kortgeleden heeft u kunnen lezen dat er dringend behoefte is aan nieuwe brigadiers. Met
het huidige aantal ouders lukt het niet meer om het rooster rond te krijgen. Deze oproep
heeft vier nieuwe ouders opgeleverd, waar wij zeer blij mee zijn! Maar u zult begrijpen
dat dit niet genoeg is. Daarom doen we nogmaals een beroep op alle ouders die nog
niet brigadieren. Heeft u enkele keren per jaar een kwartier tijd om de kinderen te
helpen oversteken? Meld u dan nu aan! Ter voorbereiding volgt u (eenmalig) een online
instructie van de politie. Deze vindt plaats op maandag 30 november en dinsdag 1 december
(de ouders die zich hebben aangemeld krijgen hier binnenkort meer informatie over). In de bijlage is
de flyer met uitgebreidere informatie bijgevoegd.
We rekenen op u!
Vriendelijke groeten,
Alisa Poelstra en Judith Horstman
*************************************************************************
Nieuws vanuit het team
Even voorstellen
Dag allemaal,
Na de herfstvakantie ben ik begonnen als leerkracht van groep 5. Een nieuw gezicht op deze
basisschool. Daarom stel ik me graag even voor. Mijn naam is Barbara Baelde. Ik ben 53 jaar en
woon met mijn man en twee kinderen in Roden. Ik hou erg van sporten, lezen en tuinieren. En
je kunt mij vaak buiten vinden.
Na het afronden van de pabo ben ik sinds dit schooljaar in dienst van OPO Noordenveld. Daarvoor
heb ik 20 jaar gewerkt als beleids- en communicatieadviseur bij (semi)overheidsinstellingen. En was
ik acht jaar als vrijwilliger actief in het kinderziekenhuis van het UMCG.
Ik heb veel zin om er een mooi schooljaar van te maken, samen met de kinderen van groep 5 en mijn
duo-collega Hilda Venema.
Hartelijke groet, Barbara Baelde.
Inloggen ouderportaal
We merken dat het inloggen in het ouderportaal nog niet voor alle ouders soepel verloopt. Heeft u
problemen met inloggen, heeft u nog geen inlogcode ontvangen of bent u uw wachtwoord vergeten?
Stuur dan gerust een mailtje naar irenevanderveen@obsdehekakker.nl dan lossen we het samen op.
Schoolzwemmen
Zoals u intussen vast heeft begrepen zijn de coronamaatregelen weer een beetje
versoepeld. Door deze versoepeling is het zwembad weer geopend. Hierdoor
kunnen de leerlingen van groep 7 & 8 weer deelnemen aan zwemlessen op
dinsdag en donderdag.
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Enquête oudergesprekken
Afgelopen vrijdag heeft u een mailtje ontvangen met de vraag of u wilt deelnemen aan de enquête
die specifiek gericht is op de gevoerde oudergesprekken van vorige week. We hopen dat u
deelneemt aan deze enquête, zodat we feedback ontvangen over het ouderportaal van Parnassys,
het programma en de werking van Microsoft Teams en het gevoerde gesprek.
Start tweede periode ateliers
Op vrijdag 27 november start de tweede periode ateliers. Zoals u intussen weet is het aanbod van de
ateliers dit jaar veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. We hebben hiervoor gekozen, zodat
de leerlingen uit groep 5 t/m 8 een nog breder aanbod krijgen. De ateliers worden nu in een
roulatiesysteem aangeboden. Dit houdt in dat de leerlingen gedurende 10 weken vijf verschillende
ateliers aangeboden krijgen. Onderwerpen die hierbij aanbod komen zijn o.a. natuur/techniek, ICT &
media, tekenen, handvaardigheid, houtbewerking, bewegingsonderwijs, culturele vorming, muziek
enz. De groepen worden gemixt en willekeurig verdeeld over de ateliers. Dat betekent dat je altijd
met een aantal klasgenoten hetzelfde atelier volgt. Na 10 weken worden er nieuwe groepen
gevormd en 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.
Sinterklaas
Op vrijdag 4 december gaan we het Sinterklaasfeest vieren op de Hekakker. In de vorige nieuwsbrief
hebben we aangegeven dat het feest er anders uit ziet 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 hierbij niet aanwezig zijn.
Kerstviering
De kerstmaaltijd die gepland staat op woensdagavond 16 december van 17.00 tot 18.30 uur gaat
helaas niet door. In plaats van het kerstdiner houden we nu op donderdagochtend 17 december een
kerstontbijt. In de volgende nieuwsbrief zullen we u hierover verder informeren.
Belangrijke data:
- 30 november 2020 online instructie voor het brigadieren
- 1 december 2020 online instructie voor het brigadieren
- 5 december Sinterklaas
- 17 december kerstontbijt
- 18 december Hekakker’ s Got Talent in kerstsfeer ( zonder
ouders)
- 18 december om 12.00 uur kerstvakantie

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.

Team Obs de Hekakker

