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Restaurant de Hekakker groep 7 uitgesteld
Gezien de oplopende Corona besmettingen en de daarbij behorende maatregelen hebben we besloten om het Restaurant voor groep
7 uit te stellen. Binnenkort laten we de ouders uit groep 7 de nieuwe
datum weten.
Schoolmelk
Vorige week hebben we voor de eerste keer schoolmelk ontvangen.
We gaan op de dinsdag en de donderdag tussen de middag melk of
karnemelk aanbieden. Mocht uw kind dit niet lusten of lactose intolerant zijn dan kunt u natuurlijk ander drinken meegeven. Iedere derde
week zullen we yoghurt uitdelen. Dan moeten de leerlingen wel iets te
drinken voor de lunch meenemen. We zullen u op de hoogte brengen
wanneer het ‘yoghurtweek’ is.
Schoolmelk is een onderdeel van het schoolzuivelprograama van
FrieslandCampina.
Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode is Yfke de Jong bij ons op school gestart. We
wensen haar een ijne tijd op de Hekakker.

Culturele mobiliteit: Bajesbag
Tijdens het bezoek aan het Gevangenismuseum op dinsdag 9 november krijgen de leerlingen uit groep 7 een uniek inkijkje in de gevangenissen van vroeger en nu. Aan de hand van allerlei voorwerpen uit het
gevangenisleven maken zij kennis met het leven en werken in de
bajes. Uit de ‘Bajesbag’, een opvallende penitentiaire transporttas,
komen onder andere bijzondere controlemiddelen van bewaarders te
voorschijn en verboden spullen die gevonden zijn in de cellen van gedetineerden. Ook bezoeken de leerlingen de voormalige strafgevangenis de Rode Pannen. In deze beruchte bajes werden onhandelbare
gevangenen aan een streng regime onderworpen.
Culturele mobiliteit: Museum de Buitenplaats
Groep 5 bezoekt museum De Buitenplaats op donderdag 11 november. Het museum bestaat dit jaar 25 jaar en dat viert het museum met
een jubileumtentoonstelling met werken uit de eigen collectie. De zaal
hangt vol schilderijen van mensen, dieren, tuinen en gebouwen. Er zijn
beelden van brons en hout. De leerlingen krijgen een rondleiding in
kleine groepjes. De ervaren rondleiders laten de kinderen vertellen
over wat ze zien en welke gedachten dit bij hen oproept. Ze ontdekken dat kunst grappig kan zijn, dromerig, serieus of een beetje gek.

BELANGRIJKE DATA:
9 november
Cultuurmenu Bajesbag
groep 7
9 november
OV aanvang 19.00 uur
MR aanvang 20.00 uur
11 november
Museum de
Buitenplaats
groep 5
11 november
Sint Maarten
15 november
deze week
oudergesprekken
17 november
Cultuurmenu Nachtreis
groep 5 en 6
17 november
's middags
korfbaltoernooi
groep 3 t/m 8
22 november
nieuwsbrief 6
24 november
Koffieochtend
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Oudergesprekken
In de week van 15 t/m 19 november 2021 vinden de oudergesprekken op school plaats voor de groepen 1 t/m 7. Binnenkort
ontvangt u hiervoor in de klasbord app een uitnodiging van de
leerkracht van uw kind.
Vanaf dit jaar plant u zelf het tijdstip van het oudergesprek. In de
klasboard app heeft de leerkracht, onder de kopje gesprekken,
verschillende data en tijden aangegeven wanneer hij/zij beschikbaar is. Het is de bedoeling dat u zelf een tijdstip inplant waarop
u in gesprek gaat met de leerkracht over de vorderingen van
uw kind. Voorafgaand aan het gesprek heeft de leerkracht het
oudergespreksformulier ingevuld. Dit formulier is vanaf zondag 14
november online beschikbaar in het ouderportaal van Parnassys.
Lukt het niet om in te loggen in het ouderportaal dan kunt u
contact opnemen met Irene van der Veen (irenevanderveen@
obsdehekakker.nl)
We gaan er vanuit dat ouders die gescheiden zijn, samen op
gesprek komen en dus één tijdstip inplannen. Mocht het zo zijn
dat door de rechter of een andere instantie is bepaald dat een
gezamenlijk gesprek niet wenselijk is voor de ontwikkeling van het
kind, dan maken we hier een uitzondering voor.
Cultuurmenu Nachtreis
Op woensdag 17 november gaan groep 5 en 6 naar de voorstelling Nachtreis. Deze voorstelling is een onderdeel van het Cultuurmenu.
Nachtreis is het eigen vluchtverhaal van Sahand. Hij was nog
maar drie jaar oud toen hij, tijdens de Iran-Irak oorlog, door de
bergen moest vluchten. Voor het eerst heeft hij deze avonturen
bewerkt voor een jong publiek. Zijn eigen verhalen worden vermengd met de volksverhalen die zijn vader hem vertelde; het
enige dat hij uit Iran heeft mee kunnen nemen.
Korfbaltoernooi
Op woensdag 17 november 2021 wordt het schoolkorfbaltoernooi voor kinderen van de groepen 3 t/m 8 georganiseerd in de
Brinkhof.
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Koffieochtend op 24 november
Op woensdagochtend 24 november a.s. van 08.30 uur tot 09.30
uur vindt de tweed koffieochtend van dit jaar plaats. Tijdens deze
ochtend gaan we graag met u in gesprek over onze school. Voor
informatie over de koffieochtend, kijk op onze website. We willen
wel vragen om u aan te melden voor deze ochtend door een
mailtje te sturen naar info@obsdehekakker.nl
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

