Hek info
Jaargang 6 nummer 12 d.d. 29 maart 2021
Schoolreizen voor groep 1 t/m 7 gaan niet door.
Vorige week hebben we helaas met alle openbare scholen in Noordenveld het besluit moeten nemen
om de schoolreizen voor de groepen 1 t/m 7 te annuleren. We zien
op dit moment binnen de huidige maatregelen geen mogelijkheid
om de schoolreizen op een veilige manier te organiseren. Vanuit het
RIVM wordt op dit moment sterk afgeraden om dergelijke
activiteiten te organiseren. Voor groep 8 willen we de mogelijkheid
nog even openhouden. Hierover nemen we eind april een besluit.
De schoolreisgelden die vorig jaar al ‘geparkeerd’ zijn, zullen we voor het komende jaar laten staan.
Mocht uiteindelijk de schoolreis van groep 8 toch niet doorgaan, dan wordt het schoolreisgeld voor
deze groep teruggestort.
Vrijwillige ouderbijdrage.
Gelukkig gaan er op school nog wel enkele activiteiten door. Activiteiten die we normaal gesproken
samen met de oudervereniging organiseren, worden nu noodgedwongen door het team geregeld. Zo
is het Sinterklaasfeest doorgegaan, hebben we i.p.v. een kerstdiner een kerstlunch georganiseerd en
gaat het paasontbijt door op 31 maart. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden betaald van
de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage hiervoor is € 17,50 per kind, ongeacht de groep waar het
kind in zit.
We verzoeken u om het bedrag voor 15 april 2021 over te maken op IBAN-nummer NL44 RABO
0347 2066 89 t.n.v. Oudervereniging Obs de Hekakker te Norg o.v.v. van de naam van uw kind. Dit
maakt voor ons de verwerking een stuk eenvoudiger.
Ouder- en leerlingenquête
Het is inmiddels alweer bijna twee jaar geleden dat wij bij de ouders en de leerlingen een enquête
hebben afgenomen over de kwaliteit van de school. In onze kwaliteitscyclus staat dat we één keer
per twee jaar de enquête afnemen. Vandaar dat u volgende week een mailtje van ons krijgt, waarin
precies staat uitgelegd hoe u de ouderenquête digitaal kunt invullen. U heeft hiervoor twee weken
de tijd. De leerlingenquête wordt in dezelfde periode op school ingevuld door de groepen 5 t/m 8. De
leerlingen vinden de enquête in hun MOO-account. We verwachten de uitkomsten halverwege mei
in de nieuwsbrief aan u te kunnen presenteren.
Ouderportaal
Zoals u weet staan de oudergesprekken deze week gepland. Omdat we nog steeds geen ouders in de
school mogen ontvangen, zullen de gesprekken online plaatsvinden. Als voorbereiding op de
gesprekken kunt u inloggen in het ouderportaal. Hier kunt u lezen wat de leerkracht met u wil
bespreken. Heeft u geen inlogcode voor het ouderportaal dan kunt u een mail sturen naar
irenevanderveen@obsdehekakker.nl.
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
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Nationale Pannenkoekendag
Voor de eerste keer heeft onze school zich aangemeld voor de Nationale Pannenkoekendag. Normaal
gesproken is dit een activiteit waarbij leerlingen uit het basisonderwijs naar de ouderinstellingen
toegaan om pannenkoeken te bakken. Helaas gooide Corona daarbij roet in het eten. Toch wilden we
de bewoners van de Omloop niet in de kou laten staan. Zeker in deze tijd is het belangrijk om elkaar
te helpen en in het zonnetje te zetten.
Om deze activiteiten op een corona veilige manier te organiseren werd er bij de Omloop een
startpakket met de benodigde ingrediënten voor een pannenkoekenmaal bezorgd. Daarnaast werd
er een versierpakket gebracht bij Obs de Hekakker waar de leerlingen mee aan de slag zijn gegaan. Er
zijn prachtige placemats gekleurd en ook een mooie slinger was onderdeel van het pakket.

De kok van de Omloop heeft samen met de bewoners de pannenkoeken gebakken en daarna was het
smullen geblazen. Hopelijk kunnen de leerlingen de activiteit volgend jaar live vormgeven.
Vakantierooster 2021/2022
Het vakantierooster voor het komend schooljaar is vastgesteld en goedgekeurd door de GMR.
Hieronder vindt u alle data.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

18 oktober t/m 22 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
21 februari t/m 25 februari 2022
15 april t/m 18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
26 mei en 27 mei 2022
6 juni 2022
18 juli t/m 26 augustus 2022
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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
12 april Nieuwsbrief 13
15 april Praktisch verkeersexamen voor groep 7 en 8
20 en 21 april IEP toets groep 8
21 april MR/OV vergadering aanvang 20.00 uur
23 april Koningsspelen/sportdag
26 april t/m 7 mei Meivakantie
9 mei Moederdag

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

Berichten van buiten:

Stoepranden op de basisscholen in Noordenveld

Alle basisscholen dagen we uit om aan het leuke spel stoepranden deel te nemen.
Graag lenen wij vanuit WiN in samenwerking met Jantje Beton de stoepranden ook dit jaar weer uit
om lekker in beweging te zijn en een toernooitje op school te organiseren met eigen
groep/klas/school.
Graag zouden wij 10 personen van de school geselecteerd willen zien voor het Noordenvelds
kampioenschap op zaterdag 11 september 2021. De school mag zelf bepalen hoe er geselecteerd
wordt. De meest gebruikelijke selectie is: De top 2 van de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 of de spelers die
zeer sportief speelden. Ook kunnen wij voor alle kinderen die deel hebben genomen een oorkonde
regelen.
Met de geselecteerden spelen we een 2e editie Noordenvelds kampioenschap op zaterdag 11
september (locatie wordt nog bekend gemaakt). Van die groep blijven er nog 6 over die eind
september aan het Nederlands kampioenschap mee gaan doen mits de covid regels niet gaan
veranderen.
De scholen kunnen vanaf nu de stoepranden aanvragen via: service@stwin.nl. Vervolgens wordt er
contact met de school opgenomen. Er zijn tien setjes stoepranden voor uitleen. Na twee weken gaan
de stoepranden weer naar een andere school.
Uitleg spel: Stoepranden, hoe werkt het? - YouTube
Stoepranden in Noordenveld: filmpje van de stagiaires van WiN met een oproep - YouTube
Vriendelijke groet,
Sportcoaches en cultuurcoach WiN
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------April Vriendjesmaand!
April is Vriendjesmaand bij de Norger Tennisvereniging (Tennis en Padel)! Dit betekent dat iedereen
een vriendje/vriendinnetje of broertje/zusje mee mag nemen naar een tennisles. Heb jij geen
vriendje of vriendinnetje op tennis, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. Supergezellig toch?
Deze speciale les is elke maandag voor de kinderen van groep 3 t/m 5 van 14.45 uur tot 15.30 uur en
de kinderen van groep 6 t/m 8 van 15.30 t/m 16.30 uur. We zien jullie binnenkort graag op de baan!
Voor vragen kunt u terecht bij Nienke van Vondel (JC)
nienkevanvondel@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BLIJE HOERA SPEURNEUZEN
Vele kinderen zijn in de voorjaarsvakantie op zoek geweest naar mooie boeken in de etalages van
winkels en bedrijven en achter ramen van kinderen thuis.
Met een QR- code kon je soms naar een stukje uit het boek luisteren met de telefoon. Dit was zo bij
de burgemeester, de politie, de dierenwinkel, de dansschool, de garage, de kapper, de wereldwinkel,
het Akkoord, het Rode Kruis, Hit it, hotel Langewold, de apotheek, boekwinkels, bakker en bieb. Ook
veel kinderen hadden een stukje voorgelezen uit hun favoriete boek.
Meer dan 80 boeken waren er te vinden in Roden, Norg en Peize en rondom diverse scholen. RTV
Drenthe kwam langs met het radioprogramma “op Tjak" voor een rechtstreekse uitzending van deze
HOERA-activiteit.
Wij zijn bijzonder blij met de inzet van acht studenten van de Hanzehogeschool (Social Studies).
Zij hebben voor HOERA een Facebookpagina en YouTubekanaal gebouwd, waarop alle boeken en
vele foto’s en routes zijn te zien en voorleesfragmenten te beluisteren. Ook zijn meerdere studenten
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enthousiast aan de slag gegaan om online met individuele kinderen te gaan voorlezen. En anderen
hebben in de organisatie van de vijf speurtochten meegedraaid.
Het resultaat was dat plm. 70 kinderen, alle winkels en bedrijven veel plezier hebben beleefd en er
weer nieuwe boeken zijn ontdekt. Een stimulans voor het lezen. Ook de boekenmarkt heeft weer
vele boeken beschikbaar gesteld voor de kinderen.
De vrijwilligers van HOERA, Noordenveld heeft er nieuwe lezers bij willen allen dank zeggen voor de
medewerking.

