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We gaan nu alweer een paar weken fysiek naar school. Op dit moment is het gelukkig redelijk rustig
qua besmettingen. Nog steeds mogen we geen externen in school toelaten waardoor veel
activiteiten niet door kunnen gaan. Laten we hopen dat we het corona virus binnenkort vaarwel
kunnen zeggen en we ook de extra activiteiten door kunnen laten gaan.
Corona perikelen
We merken dat het best nog lastig is om te bepalen
wanneer uw kind met verkoudheidsklachten wel of niet
naar school mag met. We snappen dat heel goed. Om het
overzichtelijk te houden hebben we daarom in de bijlage
de meest recente beslisboom toegevoegd waarmee u
stapsgewijs kunt kijken of uw kind naar school mag.
De basisregel blijft dat een leerling met
verkoudheidsklachten niet naar school kan.
Studiemiddag 19 maart gaat niet door
De studiemiddag die op vrijdagmiddag 19 maart voor groep 5 t/m 8 gepland staat, gaat niet door. De
leerlingen gaan deze middag gewoon naar school.
Oudergesprekken verplaatst
Zoals u weet zijn de oudergesprekken verplaatst naar maandag 29 maart, dinsdag 30 maart en
woensdag 31 maart. Omdat we nog steeds geen ouders in de school mogen ontvangen, zullen de
gesprekken online plaatsvinden. Via de leerkracht van uw kind ontvangt u hierover meer informatie.
Theoretisch- en Praktisch examen verkeer groep 7/8
Dit jaar organiseren we voor groep 7 en 8 een Theoretisch- en Praktisch Verkeersexamen. Op dinsdag
30 maart maken de leerlingen uit deze groepen een theoretische toets. Het Praktisch
Verkeersexamen wordt op 15 april door VVN georganiseerd. Tijdens het
VVN Praktisch Verkeersexamen wordt gekeken of de leerlingen de
theorie goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Tijdens het examen
fietsen de kinderen een route. Langs de route staan vrijwilligers van
VVN die, aan de hand van een controlelijst, beoordelen of de leerlingen
goed handelen. Omdat deze activiteit buiten is en per groep afgenomen
wordt kunnen we dit op een corona veilige manier organiseren. Het is
belangrijk dat de leerlingen deze dag op de fiets op school komen. De
leerlingen ontvangen een diploma hiervoor.
Rapporten
Op vrijdag 19 februari hebben alle leerlingen hun rapport ontvangen. Wilt u deze weer aan uw kind
mee naar school geven?
Studiedag 1 april
Zoals we al eerder hebben gecommuniceerd is de studiedag die gepland stond op 1 februari
verplaatst naar donderdag 1 april. Deze dag zijn alle leerlingen vrij. Tijdens deze dag worden de
“oude” groepsplannen geëvalueerd en bijgesteld en worden de nieuwe groepsplannen opgesteld.
Onderwijsdag
Op dinsdag 6 april staat de jaarlijkse onderwijsdag op de agenda. Alle leerkrachten uit de Gemeente
Noordenveld nemen hier aan deel. De onderwijsdag vindt dit jaar online plaats. Alle leerlingen zijn
deze dag vrij.
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Extra lang “Paasweekend”
Doordat veel activiteiten samenvallen hebben de leerlingen van donderdag 1 april t/m dinsdag 6 april
een lang Paasweekend. Om misverstanden te voorkomen nog even de vrije dagen op rij:
Donderdag 1 april Studiedag
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
Zondag 4 april en maandag 5 april Paasdagen
Dinsdag 6 april Onderwijsdag
De Grote Rekendag verplaatst
De Grote Rekendag stond op de kalender voor woensdag 24 maart. Deze is verplaatst naar 30 juni
2021.
Belangrijke data:
•
•
•
•
•
•
•

29 t/m 31 maart online oudergesprekken
30 maart Theoretisch Verkeersexamen voor groep 7 en 8
1 april studiedag, alle leerlingen vrij
2 april Goede Vrijdag
2 april tot en met 5 april Paasvakantie
6 april Onderwijsdag, alle leerlingen vrij
15 april Praktisch verkeersexamen voor groep 7 en 8

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Berichten van buiten:
Basisschoolkids: kom lekker buiten sporten!
Nu de sportclubs die binnen trainen hun lessen nog niet weer op kunnen pakken,
heeft Beweegdorp Norg, in samenwerking met de plaatselijke sportverenigingen, een
plan bedacht om de jeugd in beweging te houden.
Op elke doordeweekse dag organiseren wij sportactiviteiten waaraan alle
basisschoolkinderen uit de voormalige gemeente Norg mee kunnen doen. Kinderen
die lid zijn van een sportclub hoeven hiervoor niet te betalen, alle andere kids betalen
€ 1 per training.
We gaan direct na de voorjaarsvakantie starten met onderstaande activiteiten en
stoppen daar weer mee als de verenigingen hun reguliere trainingen weer op kunnen starten. Vooraf
aanmelden is verplicht en kan via irmavarwijk@hotmail.com of 06-11031234.
Wat kun je doen?
Op maandag opent de NTV de poorten voor een tennisles; van 14:45 tot 15:45 uur is groep 3, 4 & 5
welkom, van 15:45 tot 16:45 uur groep 6, 7 & 8. Op dinsdag zijn er ‘Schoolpleinspelen’, voor groep 3
t/m 5 van 14:45 tot 15:45 uur en voor groep 6 t/m 8 van 15:45 tot 16:45. Onze sportinstructeur Irma
heeft leuke sport- en spelactiviteiten bedacht die we kunnen doen op het schoolplein van- en het
omniveld bij obs De Hekakker.
De woensdag- en donderdagmiddag staan in het teken van voetbal. Onze sportinstructeurs Jannes en
Jos geven op woensdag van 13:45 tot 14:45 uur training aan groep 2 &3 en van 15:00 tot 16:00 uur
aan groep 4. Op donderdag van 15:00 tot 16:00 uur is groep 5 welkom en van 16:15 tot 17:15 uur
groep 6 & 7. De oudste categorie (groep 7 & 8) heeft training op vrijdag van 16:00 tot 17:00 uur.
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We sluiten de week af met survivaltraining. Alle kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 zijn van 15:00
tot 16:00 uur van harte welkom op de survivalbaan. Er staan drie trainers klaar, die ter plekke de
groep in drieën splitsen.
Coronaregels
Het spreekt voor zich dat wij de ontwikkelingen rondom Corona op de voet volgen. Mochten er zich
wijzigingen voordoen, dan kan het zijn dat we ons plan aanpassen. Wij vragen alle ouders ook
rekening te houden met de regels. Dat wil zeggen dat kinderen gehaald en gebracht mogen worden,
maar dat ouders niet mogen blijven kijken. Dat kan lastig zijn als een kind voor het eerst naar een
nieuwe activiteit gaat, maar wij passen goed op jullie kroost!
Heb je nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met Afien Baving van Beweegdorp
Norg via info@beweegdorpnorg.nl of 06-57133765. Graag tot snel!

