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Weer in school
Inmiddels is het weer toegestaan voor ouders om zonder afspraak
onze school in te komen. Wel willen we u vragen om het registratieformulier dat op de statafel ligt bij de ingang in te vullen en uw handen
te ontsmetten.
Afscheid nemen op het plein
Voor de herfstvakantie hebben we besloten dat de inloop, zoals we
die vroeger bij de kleuters hadden, niet meer terugkomt. We laten de
kleuters op het plein afscheid nemen van hun ouders. Daarnaast hebben we afgesproken dat we enkele keren per jaar een kijkuurtje organiseren voor de ouders, zodat ze kunnen zien hoe er gewerkt wordt in
de kleutergroepen.
Pleindienst
Zowel op het onderbouwplein als het bovenbouwplein lopen er vanaf
kwart over acht elke dag twee leerkrachten op het plein die toezicht
houden. De kinderen mogen tot aan de bel vrij spelen op het plein.
Op het moment dat de bel gaat, gaan de leerlingen in de rij staan op
de vaste plek. De leerkracht van de groep zal dan ook aanwezig zijn
en samen met de groep naar binnen lopen.
Schoolmelk
We zijn ontzettend blij u te kunnen vertellen dat onze school mag deelnemen aan het schoolzuivelprogramma van FrieslandCampina. We
zijn dit jaar ingeloot voor 20 weken lang gratis schoolzuivel. Zoals we u
in een eerdere nieuwsbrief hebben gemeld krijgen we in deze periode
ook weer gratis schoolfruit (3x per week).
Schoolzuivel in het kort
• Elke week ontvangen we, gedurende 20 weken, gratis zuivel
producten voor de gehele school gedurende, ingaand na de
herfstvakantie (startend op 1 november 2021).
• We ontvangen halfvolle melk, karnemelk en (indien gewenst)
halfvolle yoghurt, voldoende om twee keer per week aan alle
kinderen uit te schenken.
• De producten die geleverd worden, hebben het onafhanke-		
lijke On the way to PlanetProof keurmerk, een top duurzaam
heidskeurmerk volgens de keurmerkenwijzer van MilieuCentraal,
dat extra aandacht vereist voor koe, natuur en klimaat.

BELANGRIJKE DATA:
27 oktober
fietscontrole
27 oktober
opening nieuw
thema groep 1 t/m 3
aanvang 08.30 uur
29 oktober
leerlingenraad
30 oktober
ingaan wintertijd
1 november
Cultuurmenu
groep 7 en 8
"Zoet Water"
8 november
Nieuwsbrief 5
9 november
lampionkijkavond
9 november
Algemene
Ledenvergadering
(incl OV/MR)
inloop 19.45 uur
11 november
Sint Maarten
16 + 18 november
Contactavonden
groep 1 t/m 7
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Restaurant de Hekakker en Hekakker’s Got Talent
In de week voor de herfstvakantie hebben we voor het eerst
Restaurant de Hekakker (voor de ouders van groep 8) en Hekakker’s Got Talent kunnen organiseren. We kijken hier met een
goed gevoel op terug. We hebben ons aan de corona maatregelen gehouden en voor zover wij weten heeft dit niet geleid tot
coronabesmettingen.
Voorleeskampioen
Als afsluiting van de Kinderboekenweek was het woensdag 13
oktober weer tijd voor de jaarlijkse voorleeswedstrijd. De jury
bestond dit jaar uit Tseardtsje Engbers, Janine van Haselen en de
voorleeskampioen van vorig jaar Romijn Runsink. Er is prachtig
voorgelezen en de jury had een moeilijke keus te maken. De winnaar dit jaar is Sare Poelstra. Heel goed gedaan Sare! We wensen haar heel veel succes bij het vertegenwoordigen van onze
school tijdens de gemeentelijke voorronde in Roden.
Fietscontrole woensdag 27 oktober 2021
De dagen worden weer korter en inmiddels is het ’s ochtends
schemerig als de kinderen naar school komen. Om veilig te kunnen fietsen is een goede fiets heel belangrijk. Daarom houden
we op woensdag 27 oktober onze jaarlijkse fietscontrole. Het is
belangrijk dat de kinderen uit groep 3 tot en met 8 deze dag op
fiets naar school komen.
Op woensdag 13 oktober hebben alle leerlingen van groep 3
t/m 8 de gelegenheid gehad om hun eigen fiets te keuren. Dit
hebben ze aan de hand van een controlelijst gedaan onder leiding van de eigen leerkracht. In de tussenliggende periode was
er dan nog tijd om eventuele mankementen te repareren. We
hopen dat alle fietsen op de dag van de fietskeuring de OK-sticker krijgen.
Opening nieuw thema groep 1 t/m 3
De groepen 1 t/m 3 starten deze week met een nieuw thema.
Op woensdagochtend 27 oktober om 08.30 uur wordt het
nieuwe thema op het onderbouwplein onthuld. Uiteraard bent u
van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Tot de
kerstvakantie gaan de leerlingen in hun eigen groep en in het
speel-leer-ontdeklokaal werken in dit thema.
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Lampion kijkavond
Dit jaar organiseren we op dinsdag 9 november van 18.00 uur tot
19.30 uur een lampionkijkavond. De leerlingen showen in hun
eigen klas de gemaakte lampion. We willen ook bij dit evenement
graag weer ouders toelaten in de school. Vandaar dat we per
leerling maximaal 2 personen uitnodigen. Wel werken we deze
avond met verschillende shifts, om zo het aantal mensen op
school klein te houden. De indeling gaan we u in de eerste week
van november mailen.
Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 9 november wordt de Algemene ledenvergadering
van de OV gehouden op onze school. We willen u hierbij van
harte uitnodigen. De inloop voor deze avond begint om 19.45 uur.
In de komende periode ontvangt u van de OV de agenda en de
jaarplanning. De begroting wordt op de avond zelf uitgedeeld en
ook besproken. We hopen u allemaal te mogen begroeten.
Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode zijn Lauren Pastoor en Fenna Barkhuis bij
ons op school gestart. We wensen ze een fijne tijd op de Hekakker.
Rots en Water
Eind september hebben Nikki Kleefman en Afina Egberts de
driedaagse Rots & Water training gevolgd en zijn ze gecertificeerd
tot Rots & Water trainer. Zij kunnen vanaf nu naast Nina Keun de
Rots en Water lessen aan de leerlingen gaan geven. Afina Egberts
gaat de Rots en Water lessen geven aan groep 1/2a, 1/2b en
2c/3a, Nikki Kleefman aan groep 3, 4 en 5 en Nina Keun aan
groep 6, 7 en 8.
Wat is Rots en Water?
Rots en Water is een trainingsprogramma boordevol fysieke oefeningen en spelvormen. Het is een methode om de eigen weerbaarheid te leren vergroten (geloven in je eigen kracht) en tegelijkertijd anderen respectvol tegemoet te treden. De elementen rots
en water staan voor het zoeken naar een balans tussen de harde
onwrikbare rots houding en de beweeglijke, verbindende waterhouding. Rots en Water geeft meer weerbaarheid, zelfbeheersing,
zelfkennis en ontspanning. Alle groepen krijgen één keer in de drie
weken een Rots en Water les in het speellokaal.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
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JeugdTheaterSchool Dynamo TDI start weer!
Vanaf 25 oktober starten de lessen van JeugdTheaterSchool Dynamo TDI
weer in Norg. De lessen worden gegeven op de maandagmiddagen in
basisschool De Hekakker. De theaterlessen worden aangeboden in drie
verschillende groepen, namelijk voor kinderen van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m
12 jaar en een zogeheten jongerengroep voor kinderen die al op de middelbare school zitten. De lessen worden verzorgd door een team van professionele theaterdocenten. Daarnaast zijn er door het jaar heen diverse
leuke extra theateractiviteiten, zoals de TDI-Theaterbende of bijvoorbeeld
de Drentse Mysterie-theaterdag. Voor meer informatie, het aanvragen
van een gratis proefles of inschrijving, kunt u terecht op de website jtsdynamo.nl. Dynamo TDI is onderdeel van Drents JeugdTheater Garage TDI.

