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Nieuwe leerling
In de afgelopen periode is Hiske Bax bij ons op school gestart. We
wensen haar een fijne tijd op de Hekakker.
Aanmelding nieuwe leerlingen
Alle ouders van kinderen die volgend schooljaar (2022/2023) vier jaar
worden, hebben de afgelopen week een kaartje ontvangen van de
Gemeente Noordenveld, waarmee zij hun kind kunnen inschrijven
voor de basisschool. De uiterste inleverdatum voor deze kaartjes is 15
maart 2022. Ook wanneer u al een (ouder) kind op de Hekakker hebt,
dient u dit kaartje wel in te leveren. Normaal gesproken is er in deze
periode een Open Huis op school maar dit kan i.v.m. de coronamaatregelen niet doorgaan. Wanneer uw kind in het komende jaar 4 jaar
wordt en u heeft behoefte aan een rondleiding/kennismaking dan
kunt u hiervoor een afspraak maken met onze directeur om na schooltijd een rondleiding te krijgen.
Oudergesprekken
In de week van 7 maart staan de oudergesprekken gepland. De
uitnodiging voor deze gesprekken wordt op woensdag 16 februari via
de Klasbord app met u gecommuniceerd. Op dit moment gaan we
ervan uit dat de gesprekken online plaatsvinden. Mocht dit wijzigen,
dan hoort u dat z.s.m. van ons.
Kindcentrum
Eind december hebben we u via de mail geïnformeerd dat we in het
schooljaar 2022 gaan starten met de voorbereidingen van het nieuwe
Kindcentrum. Afgelopen maandag zijn we onder leiding van Anke de
Boer gestart met het opstellen van het programma van eisen (PVE).
Op basis van onze visie zijn we aan het kijken en bepalen hoe het
nieuwe Kindcentrum er straks uit komt te zien. De aankomende weken zal de werkgroep, bestaande uit vier teamleden en twee mensen
van Kidscasa, samen met Anke de Boer een vertaling gaan maken
van de wensen die er liggen vanuit de school en de kinderopvang.
We streven er naar om het PVE begin april klaar te hebben. Via deze
nieuwsbrief houden we u op de hoogte.
Lekkage
De afgelopen periode zijn er aan diverse zijden van het gebouw
nood-overstorten aangebracht, die ervoor zorgen dat het water afgevoerd richting het plein. We hopen dat de maatregel afdoende is
zodat de lekkages zullen stoppen.
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Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is van maandag 21 februari tot en met vrijdag 25 februari.
Thema Olympische spelen in groep 1 t/m 3
De afgelopen periode stond het thema Olympische spelen centraal in de groepen 1 t/m 3. Zowel in het speel-, leer- en ontdeklokaal als in de eigen klas hebben de leerlingen veel geleerd over
de Olympische spelen en hebben ze diverse medailles gewonnen.
A.s. vrijdag is alweer de laatste dag van dit thema. Op woensdagochtend 2 maart om 08.30 uur wordt het nieuwe thema geopend.
Bent u ook benieuwd naar het nieuwe thema..........?
Rapport
Aankomende vrijdag krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar
huis. In dit rapport leest u de vorderingen die uw kind in de afgelopen periode heeft gemaakt. Naast de vorderingen hebben de
leerlingen ook een tekening gemaakt voor het rapport.
Groei-mindset
De afgelopen periode hebben alle leerlingen les 4 over het ontwikkelen van een groei mindset gevolgd. Hieronder leest u wat de
leerlingen in de verschillende groepen hebben geleerd.
Het thema in groep 1 en 2 was “Superstokjes”. De leerlingen van
hebben geleerd wat een goede leerhouding is (proberen, niet
opgeven, hulp vragen, op een andere manier proberen). Ook
kunnen ze een uitdaging vaststellen voor zichzelf en voor anderen.
Het thema in groep 3 was “Hersenspons”. De leerlingen hebben geleerd welke begrippen bij een groei-mindset en een vaste-mindset horen. Ook kunnen ze beschrijven wat er in hun hersenen gebeurt als ze lezen.
Het thema in groep 4 was “Pieken en dalen”. De leerlingen hebben geleerd om een uitdagend doel te stellen voor zichzelf en ze
weten dat leren uit meerdere “leerkuilen” kan bestaan.
Het thema in groep 5 was “Toevallige uitvindingen”. De leerlingen
hebben geleerd hoe belangrijk fouten zijn voor een leerproces.
Ze kunnen ook aangeven welke eigen fouten waardevol waren.
Daarnaast hebben de leerlingen geleerd over de leercyclus.

HEK INFO
het thema in groep 6 was “Wanneer ben je succesvol”. De leerlingen hebben in deze les een mening gevormd over succes en
succesvol zijn. Ook hebben de leerlingen net als groep 5 geleerd
dat fouten maken een onderdeel is van het leerproces.
Het thema in groep 7 was “Rotsen op je leerpad”. Tijdens de les
hebben de leerlingen strategieën geleerd die hen helpen om obstakels bij het leren te overwinnen en weten ze wat hun leren in de
weg kan zitten.
Het thema in groep 8 was “Brein versus rekenmachine”. De leerlingen zijn in staat om het verschil aan te geven tussen de werking
van de hersenen en een rekenmachine. Daarnaast hebben ze
geleerd om hun mening te onderbouwen met argumenten.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
Berichten van buiten:
Mega-Workshop-Dag voor kids in de Brinkhof
Je hoeft je niet te vervelen op 22 februari!
Op dinsdag 22 februari aanstaande organiseert Beweegdorp Norg een
Mega-Workshop-Dag, bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m groep 8.
Zowel ’s ochtends als ’s middags hebben we 6 stoere, verrassende,
spannende, creatieve en muzikale workshops voor jullie geregeld. Elk
dagdeel maak je een keuze uit drie verschillende onderdelen. Het ochtendprogramma is van 10:30 tot 12:10 en er staat breakdance, boksen,
apenkooi, tekenen als Picasso, bouwen met Lego en swingen & zingen
op het programma. In de middag (van 13:00 tot 14:40 uur) kun je kiezen
uit lasergamen, springen op de tumblingbaan, allesbal (een supertof
spel!), tekenen op muziek, een collage van dierensporen maken en lekker drummen.
Je kunt je aanmelden voor de hele dag, maar ook alleen voor het ochtend of middagprogramma. De kosten bedragen € 6,50 per dagdeel,
inclusief ranja en fruit tussendoor en wat lekkers na afloop.
Aanmelden en betalen gaat bij voorkeur via www.activiteitenladder.
nl; dit is mogelijk tot 18 februari aanstaande. Je kunt je daarna ook nog
aanmelden (zelfs nog op de dag zelf), maar voor een aantal workshops
geldt vol=vol, dus vooraf inschrijven is zeker aan te bevelen! Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Afien van Beweegdorp Norg via
info@beweegdorpnorg.nl of 06-57133765.
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Glowball Toernooi in de voorjaarsvakantie
Op vrijdag 25 februari organiseert Beweegdorp Norg, in samenwerking
met stagiair Remon Darmeveil een supertof Glowball Toernooi!
Glowball is zaalvoetvoetballen in het donker, waarbij de zaal verlicht is
met blacklights en er gespeeld wordt met een lichtgevende bal. De lijnen en de doelpalen zijn voorzien van fluorescerende tape en alle deelnemers dragen een wit T-shirt. Daardoor wordt het een heel ander spelletje en is het niet gezegd dat het beste team wint. Het is vooral een erg
leuk spel, waarbij de omstandigheden (en wie zich daaraan het beste
aanpast) zeker een rol.
Het toernooi begint om 14:00 uur, kinderen uit de groepen 5 en 6 trappen
dan af. Zij spelen op een half veld. Daarna is het de beurt aan groep 7
en 8, jeugd van 12 tot en met 16 jaar en volwassenen. Hoe laat de wedstrijden beginnen hangt af van de belangstelling. We sturen het toer-

nooischema twee dagen van te voren aan iedereen die zich heeft
aangemeld. Het is de bedoeling dat we het toernooi rond 22:00
uur afsluiten.
Deelnemers mogen zelf een team samenstellen van minimaal 4
personen. Het is niet club- of school gebonden en gemengde
teams met jongens en meiden juichen we toe. Wil je meedoen en
heb je geen team, meld je dan gerust aan, dan delen wij je in.
Aanmelden kan tot 18 februari via info@beweegdorpnorg.nl of
06-57133765. Geef bij je aanmelding de teamnaam, een contactpersoon met telefoonnummer en de leeftijden, danwel de van de
deelnemers door.

