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Update corona
Op dit moment zijn bijna alle leerlingen weer terug op school. De leerlingen die op dit moment nog thuiszitten, volgen het thuisonderwijs. Als
alles meezit zijn de meeste leerlingen woensdag weer terug op school.
Morgen ontvangt u vanuit OPON een brief over het zelftesten.
Enquete oudergesprek
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd deel te nemen aan
de enquete over de oudergesprekken. Op dit moment heeft ongeveer 40 % van de ouders de enquete ingevuld. Vandaar een herhaling van de oproep om deel te nemen aan de enquete. De link hiervoor vindt u hieronder.
https://forms.gle/dSL8g2bm6Xuqa4pk9
Nieuwe leerling
In de afgelopen periode is Jonne Hagen bij
ons op school gestart. We wensen Jonne een
fijne tijd op de Hekakker.
Kerstfeest
Ook dit jaar zal het hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk zijn om het kerstdiner ‘s avonds in de klas te laten plaatsvinden. Vandaar dat wij als
alternatief hebben gekozen voor een kerstontbijt. Dit ontbijt zal op
woensdagochtend 22 december 2021 gehouden worden. Meer informatie hierover ontvangt u in de speciale kerstnieuwsbrief die op donderdag 16 december 2021 uitkomt.
Kerstvakantie
De kerstvakantie begint voor alle kinderen op vrijdag 24 december
om 12.00 uur. We hopen u allemaal gezond en wel te begroeten op
maandag 10 januari.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
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Berichten van buiten:
Leefbaarheid Norg
Rick Posthumus (oud-leerling van onze school) en zijn klasgenoot Simon de Vos
hebben voor het vak nederlands de opdracht gekregen om te leefbaarheid in Norg
te onderzoeken. Wij willen deze beide studenten van het Drenthe Collega graag de
mogelijkheid bieden om dit onderzoek bij de ouderpopulatie van onze school uit te
zetten. We hopen dan ook dat u deel wilt nemen aan dit onderzoek door op onderstaande link te klikken:
https://docs.google.com/forms/d/1X-4_56o33S8BnM505ssKRZ6F4wIzNJxpRiPC1xIp_-g/edit?usp=sharing

