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Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode zijn Lea Salihagic en Tim
Wortelboer bij ons op school gestart.
We wensen hun een fijne tijd op de Hekakker.
Zwemvaardigheidsdiploma 1
Afgelopen donderdag was de laatste zwemles van deze periode voor
de leerlingen van groep 6. Tijdens deze laatste les hebben de leerlingen het examen gedaan voor het zwemvaardigheidsdiploma 1.Alle
leerlingen hebben het examen gehaald en hebben het zwemvaardigheidsdiploma 1 ontvangen. Heel goed gedaan!
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Restaurant de Hekakker
Op dinsdag 29 maart opent Restaurant de Hekakker om 18.00 uur de
deuren voor de ouders van groep 4. De leerlingen van deze groep zullen deze dag een 3-gangen menu voorbereiden voor de ouders o.l.v.
Hilbrand Kamminga van Te Plek. We wensen de ouders en leerlingen
heel veel plezier.
De Grote Rekendag
De Grote Rekendag is een dag die voor groep 1 t/m 8 helemaal in het
teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en
speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan
alleen maar sommen maken. De titel van dit jaar is “Bouwavonturen”.
Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij bouwen: tekenen, inschatten,
rubriceren, plannen. De kinderen combineren denkkracht met handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is om architect
te zijn of constructeur of bouwer.
De Grote Rekendag vindt dit jaar plaats op woensdag 30 maart 2022.

10 april
aanvang 11.30
(op de Kerkbrink)
Palmpaasoptocht
11 april
Nieuwsbrief 15
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Koffieochtend
Op vrijdagochtend 1 april is er een koffieochtend. Onder het genot van een kopje koffie/thee zullen we weer bespreken wat er op
dit moment actueel is op school. We starten om 08.30 uur. Mocht
u nog onderwerpen hebben die u graag wilt bespreken, dan kunt
u die mailen naar irenevanderveen@obsdehekakker.nl.
Palmpasen
Op zondag 10 april staat de jaarlijkse Palmpasen optocht gepland. De leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 kunnen op vrijdagmiddag 8 april op school een palmpaasstok maken. De ouders van
deze groepen ontvangen binnenkort via de mail informatie over
deze activiteit.
Paasactiviteit
Op woensdag 13 april wordt er voor alle kinderen een paasactiviteit georganiseerd. De kinderen in de groepen 1 t/m 4 gaan samen met de paashaas paaseieren zoeken. De kinderen in de
groepen 5 t/m 8 gaan “neutje schieten”.
Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisgeld.
We zijn ontzettend blij dat we dit jaar weer op schoolreis mogen
gaan. Vorige week hebben alle leerlingen een brief mee naar huis
gekregen met de informatie over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld. Een aantal ouders hadden nog
een bedrag “geparkeerd” staan van schooljaar 2019/2020 toen
de schoolreizen geannuleerd zijn i.v.m. de coronamaatregelen.
Op de brief staat precies wat er nog betaald dient te worden.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker
Bericht van buiten:

Palmpaasoptocht
wanneer?		
Zondag 10 April.
hoe laat?		
11.30 uur
waar?			Kerkbrink Norg
We starten met een korte optocht door het centrum van Norg.
Bij terugkomst gaan we paaseitjes zoeken op de kerkbrink.

