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Ouder- en leerlingenquête
Vorige week heeft u van ons de ouderenquête via de mail ontvangen. We stellen het op prijs als u
deze enquête voor ons wilt invullen, zodat we een goed beeld krijgen wat goed gaat
op onze school en waar we nog aan kunnen werken. U heeft tot uiterlijk 25 april a.s.
de tijd om de vragenlijst in te vullen. Alvast onze dank hiervoor.
Daarnaast zullen de leerlingen uit groep 5 t/m 8 in deze periode op school de
leerlingenquête invullen.
We verwachten de uitkomsten halverwege mei in de nieuwsbrief aan u te kunnen
presenteren.
Vrijwillige ouderbijdrage.
Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage al overgemaakt? De bijdrage hiervoor is € 17,50 per kind,
ongeacht de groep waar het kind in zit. Hier worden verschillende activiteiten van betaald, zoals dit
jaar het Sinterklaasfeest, kerstlunch en paasontbijt.
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.
Nijntje Beweegdiploma
Op woensdag 14 april wordt aan de leerlingen van groep 1 het Nijntje Beweegdiploma 1
uitgereikt. De leerlingen uit deze groep hebben tijdens de gymles, die gegeven wordt door
de vakleerkracht, een serie beweeglessen gevolgd. Tijdens deze lessen leert uw kind
spelenderwijs alle essentiële basisvormen van bewegen. Kortom, het is een combinatie
van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling.
In aansluiting op de lessen op school organiseert gymnastiekvereniging K&V een serie van
20 lessen voor het Beweegdiploma 2. Deze lessen starten op 20 mei wekelijks op
donderdag van 15.00 uur tot 16.00 uur en worden gegeven door Jannes Siegers, één van
onze sportcoaches. De kosten hiervoor bedragen € 50,- voor 20 lessen en opgave kan via
info@kv-norg.nl.
Cultuurmenu in digitale vorm
Door alle corona maatregelen zijn alle fysieke voorstellingen en workshops van het cultuurmenu
geannuleerd. In de komende periode biedt stichting Kunst en Cultuur diverse workshops online aan.
Er is bij deze alternatieven vooral gekozen voor activiteiten die de leerlingen uitdagen om in
beweging te komen. Zo is er bijvoorbeeld “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet” voor groep 1 en 2, “Rondje
om de Brink” voor groep 3 t/m 5, “Blow it Away” voor groep 6 en “van Hofdans tot HipHop” voor
groep 8. De workshops worden door de eigen leerkracht gegeven, maar ook is het mogelijk dat een
gastdocent via Zoom een les verzorgd.
IEP-eindtoets groep 8
Dinsdag 20 april en woensdag 21 april wordt de eindtoets in groep 8
afgenomen. Bij de IEP Eindtoets maken alle leerlingen van groep 8 dezelfde
eindtoets. De toets begint met makkelijke opgaven, en loopt op in niveau. Op
deze manier kunnen alle leerlingen goed laten zien hoe vaardig zij zijn op het
gebied van rekenen en taal. De toets heeft een open, vriendelijke lay-out en
leerlingen mogen gewoon in de boekjes schrijven. Zo kunnen ze zich volledig concentreren op de
toets. Daarnaast bestaat de toets uit zowel meerkeuzeopgaven als uit open vragen. Ook de
rekenopgaven zijn zo geformuleerd dat taal geen struikelblok wordt. De toets wordt afgenomen op
twee ochtenden in maximaal 2 uur. Meer informatie kunt u vinden
op: http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
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Sportdag/Koningsspelen
Op vrijdag 23 april staat de jaarlijkse sportdag/Koningsspelen voor groep 1 t/m 8 op de
agenda. Dit jaar wederom geen gezamenlijke sportdag met de voormalige federatiescholen
(Obs de Elsakker, SWS de Schans en Kindcentrum Speel en Leer). Ook hier moeten we de
corona maatregelen in acht nemen. De leerlingen gaan met hun eigen groep verschillende
sportieve activiteiten doen. Groep 1 t/m 3 blijft hiervoor op school, groep 4 t/m 8 gaat naar
de Brinkhof en het sportveld. Zo kunnen we er toch een sportieve, gezellige dag van maken.
Moederdag
Op zondag 9 mei is het moederdag. De leerlingen uit de groep 1 t/m 4 zijn al druk aan het knutselen
om een mooi cadeau te maken. Groep 5 t/m 8 maakt geen Moederdag cadeautje meer.
Theoretisch verkeersexamen
Op woensdag 30 maart hebben de leerlingen van groep 7 & 8 het theoretisch verkeersexamen
gemaakt. We kunnen u melden dat alle leerlingen zijn geslaagd. A.s. donderdag 15 april ’21 vindt het
praktisch verkeersexamen plaats. We wensen de leerlingen veel succes.
Meivakantie
Van maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 is het meivakantie. Maandag 10 mei 2021 is de eerste
schooldag na de meivakantie.
Hemelvaartsvakantie
Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 14 mei 2021 is het Hemelvaartsvakantie.
Belangrijke data:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
4 mei Dodenherdenking
5 mei Bevrijdingsdag
9 mei Moederdag
13 mei Hemelvaartsdag
13 en 14 mei Hemelvaartsvakantie.
17 mei Koningin Maxima jarig
17 mei nieuwsbrief 14 wordt gemaild.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Berichten van buiten:
Beweegdorp Norg organiseert twee leuke activiteiten in de meivakantie
Wat zijn we blij! De gemeente Noordenveld heeft ons toestemming gegeven om twee
leuke activiteiten te organiseren in de meivakantie. We brengen jullie hiervan graag op
de hoogte:
Lekkere-Trek-Tocht
Op zaterdag 1- en zondag 2 mei organiseren wij de ‘Lekkere-Trek-Tocht’. Speciaal voor
gezinnen met (jonge) kinderen hebben wij een route van 4,5 kilometer uitgezet.
Onderweg kun je meedoen met een leuke ‘speurneuzen’ opdracht en kom je langs de
mooie natuurspeelplaats ‘Lampe’s Veentie’ en het schoolplein. Dit zijn prima plekken
om even op adem te komen, te klimmen en te klauteren én te genieten van een lekkere picknick.
Alle deelnemers ontvangen bij de start een ‘coffee-to-go’, een kopje thee of een (warme of koude)
chocolademelk. Voor onderweg krijgt iedereen een goed gevulde buidel met wat lekkers voor bij de
koffie en een heerlijke, huisgemaakte, lunch mee. Wat er precies in zit verklappen we nog niet, maar
reken maar dat het de moeite waard is. Doe je mee aan de gezinswandeling, dan is de inhoud van de
buidel voor onze jongste deelnemers uiteraard geheel kidsproof. Deelname kost € 17,50 voor
volwassen en € 10 voor kinderen tot en met 12 jaar.
Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar en aanmelden kan uitsluitend per gezin of in tweetallen,
omdat je op dit moment volgens de coronaregels slechts met tweetallen buiten mag zijn. Op beide
dagen werken we met een tijdslot. Per route kunnen er ieder kwartier twee gezinnen of twee duo’s
van start. Aanmelden kan tot uiterlijk 28 april.
Mini-Workshop-Dag
Op donderdag 6 mei van 13:30 tot 16:00 uur, op het sportveld van v.v. GOMOS in Norg, hebben we
voor kinderen van groep 3 tot en met 8 vier toffe workshops geregeld: boksen, hiphop, gezonde
traktaties maken (én lekker opeten) en iets heel bijzonders, namelijk de Skippybal DrumRace. In deze
workshop ga je lekkere ritmes slaan op vrolijke muziek. Met een skippybal als trommel! En is het
liedje gespeeld, dan pakken we de skippybal uit de mand. We springen over een parcours en raken
mooi opgewarmd om weer met een nieuwe song mee te spelen. Klaar voor de start? Boem, ploing,
boem, boem, ploing!
In verband met de Corona regels verloopt de middag misschien iets anders dan je van ons gewend
bent. Geen vrolijke instuif, maar een strak georganiseerd evenement. Bij aankomst wordt iedereen
verdeeld in vier groepen, globaal op leeftijd. Alle deelnemers doen mee aan alle workshops, na een
half uurtje draaien we door naar het volgende onderdeel. Vanwege Corona mogen ouders hun
kinderen halen en brengen, maar zijn ze helaas niet welkom om te blijven kijken. Maar lieve ouders,
wees gerust; wij passen goed op jullie kroost! Deelname kost € 5 p.p., inclusief water, ranja en vers
fruit en er kunnen maximaal 80 kinderen meedoen.
Aanmelden voor beide evenementen kan bij Afien Baving van Beweegdorp Norg via
info@beweegdorpnorg.nl of 06-57133765. Ook voor al je vragen.
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