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Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode zijn Kim Raven en Jinte
Douma bij ons op school gestart.
We wensen hun een fijne tijd op de Hekakker.
Personele mededeling
In de komende periode is onze administratief medewerkster, Irene van
der Veen, niet aanwezig. Zij zal a.s. woensdag geopereerd worden
aan haar kaak en daarna tijd nodig hebben voor haar herstel.
Meester Dennis is momenteel ook afwezig. Hij zal in ieder geval tot aan
de meivakantie niet voor de klas staan. Wel zal hij vanaf deze week
proberen om twee dagdelen per week wat klussen op school, buiten
de klas, te doen. Juliette Hekman vervangt Dennis momenteel.
De grote rekendag
Woensdag 30 maart vindt de grote Rekendag plaats op onze school.
Deze dag staat voor groep 1 t/m 8 helemaal in het teken 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.
Groep 8 doet mee met Project Y!
Gigantische paaseieren stonden er vorig
jaar rond Pasen op de Brink voor het Drents
Museum tentoongesteld. Deze waren ontworpen door bewoners uit Assen. Dit jaar zijn
de basisscholen door CS Vincent van Gogh
uitgenodigd om mee te doen. In de klas kon
iedereen deelnemen aan de ontwerpwedstrijd. De winnaar mocht het ontwerp
uitvoeren op een echt Y. Lis Zanders won
deze wedstrijd en heeft samen met haar
hulptroepen uit de klas haar ontwerp op het
Y geschilderd. Op de foto hiernaast ziet u Lis
met het Y voor het Drents Museum.
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Restaurant de Hekakker
Morgen 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.
Schoolvoetbal groep 8
Ook het schoolvoetbal voor groep 8 kan dit jaar weer doorgaan.
Op maandag 11 april start om 17.00 uur het jongenstoernooi op
het voetbalveld van Nieuw-Roden. Daarna zijn de meisjes van
groep 8 op woensdag 13 april vanaf 17.00 uur aan zet op het
voetbalveld van ONR in Roden. We wensen de jongens en meiden heel veel succes!
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.
Palmpasen
Op zondag 10 april staat de jaarlijkse Palmpasen optocht gepland. Daarom kunnen de kinderen uit groep 1 t/m 4 vrijdagmiddag 8 april op school een palmpaasstok maken. De ouders
hebben intussen via de mail de informatie over deze activiteit
ontvangen.
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”.
Paasvakantie
De leerlingen van onze school hebben paasvakantie van 14 april
t/m 18 april 2022. Donderdag 14 april vindt namelijk de onderwijsdag van de gemeente Noordenveld plaats.
Zomermarkt
Op dinsdag 24 mei willen we van 17.00 uur tot 19.30 uur een zomermarkt organiseren met het thema Sport en Spel. We willen alle
ouders, opa’s en oma’s hiervoor uitnodigen. Houdt u de datum
alvast vrij in de agenda? Binnenkort ontvangt u via de mail meer
informatie over.
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Cultuurmenu
Nu alle coronamaatregelen zijn afgeschaft kunnen we weer volop
verdergaan met het Cultuurmenu. In de komende periode staan
er veel activiteiten vanuit het Cultuurmenu op het programma:
Op 4 april de voorstelling Het Achterhuis voor groep 7 en 8
Een voorstelling waarbij actrice Sabine van Boven “het Achterhuis” bewerkte en in een monoloog vertelt over de ruim twee jaar
dat Anne Frank moest schuilen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Op 5 april gaat groep 5 aan de slag met Verkuno en op 7 april
gaat groep 6 deze workshop volgen.
Aan de slag met Verkuno is een les over beeldende kunst en het
creatieve proces. Het is ontwikkeld door vier Verkuno-kunstenaars.
Als vervolg op ‘Verkuno op reis’ maken leerlingen de stap van
kunstbeschouwing naar zelf kunst maken. Het uitgangspunt is dat
de kinderen veel kunnen ontdekken en experimenteren en dat
hun eigen ideeën de ruimte krijgen. Leerlingen gaan als kunstenaar aan de slag.
Op 5 en 7 april gaan groep 1/2a en groep 1/2b Experimenteren
met kleur.
Een workshop waarbij de leerlingen samen een heel groot kunstwerk gaan maken met de mooiste kleuren en vormen.
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

