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Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode is Chase Woltjer bij ons op school gestart. We wensen
Chase een fijne tijd op de Hekakker. Direct na de kerstvakantie start Hugo
Strating in de nieuwe instroomgroep. Ook Hugo wensen we een fijne tijd op de
Hekakker.
Mededeling vanuit het team
Na de kerstvakantie start de instroomgroep op onze school. Margreet Wieringa (maandag,
dinsdag en woensdag) en Annemieke Schuiling (donderdag en vrijdag) zijn de juffen van deze
nieuwe groep. Voor de school zijn dit twee bekende juffen, die met veel plezier de rest van
het schooljaar op de Hekakker willen werken. We wensen ze, net als de leerlingen van de
instroomgroep, een fijne tijd op de Hekakker.
Kerstontbijt
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaat het
kerstdiner dit schooljaar helaas niet door i.v.m. de Coronamaatregelen
die momenteel gelden in Nederland. Wel organiseren wij een
kerstontbijt. Donderdagochtend 17 december ’20 ontbijten de
leerlingen vanaf 08.30 uur gezamenlijk met de eigen leerkracht in de
eigen klas. Tijdens dit ontbijt hanteren we de Coronaregels zoals die zijn
voorgeschreven door de GGD in het document decembervieringen. We
willen u vragen om uiterlijk dinsdagochtend 15 december ’20 een tas mee te geven aan uw
kind met daarin een beker, bestek en een bord voorzien van naam. Uiteraard hopen we dat
de leerlingen net als bij het kerstdiner in hun kerstoutfit aan het ontbijt verschijnen.
Hekakker’s Got Talent
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u gemeld dat wij op vrijdag 18 december ’20
Hekakker’s Got Talent in kerstsfeer gaan vieren. Vorige week ontvingen wij een mailtje van
de GGD met daarin de maatregelen met betrekking tot de decembervieringen. Hierin staat
dat het niet is toegestaan om met meerdere klassen in een aula, gymzaal of andere ruimte
een feest of uitvoering te vieren. Hierdoor kan Hekakker’s Got Talent dus helaas niet
doorgaan.
De afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 4, 5 en 6 al wel enkele kerstliedjes in
gestudeerd met onze muziekdocent Pieter de Jonge. De ingestudeerde liedjes worden nu
opgenomen tijdens de laatste muziekles op dinsdag 15 december. De ouders van deze
groepen ontvangen uiterlijk vrijdag 18 december via de mail een linkje naar de muzikale
bijdrage.
Kerstatelier
Het kerstatelier voor de groepen 5 t/m 8 wordt aankomende vrijdag in de eigen groep
uitgevoerd.
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Nijntje beweeg diploma
Woensdag 16 december ’20 krijgen de leerlingen van groep 1 het Nijntje beweegdiploma
uitgereikt. De leerlingen van groep 2 hebben dit diploma vorig jaar al behaald. De afgelopen
20 weken hebben alle kleuters onder leiding van meester Jos geoefend voor het Nijntje
Beweegdiploma. In verband met Corona is het voor ouders, verzorgers en andere
familieleden helaas niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn…
Regel van de maand
Regel van de maand december is: Spullen van jou, spullen van mij. Ik zorg er goed voor, dan
blijven we blij!
Kerstvakantie
De kerstvakantie begint voor alle kinderen op vrijdag 18 december om 12.00 uur. We hopen
alle kinderen op maandag 4 januari 2021 weer gezond en wel te mogen begroeten.
Belangrijke data:
 17 december Kerstontbijt vanaf 08.30 uur in de eigen klas.
 18 december alle kinderen ’s middags vrij
 21 december t/m 3 januari kerstvakantie
 04 januari deze week hoofdluiscontrole
 04 januari start instroomgroep
 08 januari atelier 2e periode groep 5 t/m 8
 11 januari nieuwsbrief nummer 9
 12 januari GMR aanvang 20.00 uur
 15 januari leerlingenraad
 18 januari MR/OV vergadering aanvang 20.00 uur
 25 januari nieuwsbrief nummer 10
 31 januari Prinses Beatrix jarig
 01 februari studiedag alle leerlingen vrij

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

