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Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode is Silvan Santing bij ons op
school gestart. We wensen Silvan een fijne tijd op
de Hekakker.
Personele mededeling
Het is u vast niet ontgaan dat de kleutergroepen inmiddels al weer
richting de dertig leerlingen gaan. Aan het begin van het schooljaar
zouden er aan het einde van het schooljaar maximaal 27 leerlingen in
beide groepen zitten, Dit aantal hebben we inmiddels al gehaald en
er stromen de aankomende periode nog meer leerlingen in.
De afgelopen periode hebben we gezocht naar extra personeel voor
deze kleutergroepen. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het
ons gelukt om iemand te vinden. Esméé Mulder zal tot aan de meivakantie op donderdag en vrijdag extra ondersteuning bieden en vanaf
16 mei dagelijks. Hieronder stelt Esmée zich aan u voor.
Hoi allemaal,
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Esmée Mulder, ik ben 22 jaar en
woon in Assen. In februari 2022 heb ik mijn diploma HBO Social Work
behaald en in september ga ik starten met de verkorte PABO. Vorige
week (week 14) ben ik begonnen als onderwijsassistent in groep 1/2
a en b en heb ik al kennis mogen maken met bijna alle kinderen. Ik
kijk er erg naar uit om alle kinderen nog beter te leren kennen en een
bijdrage te kunnen leveren aan hun verdere ontwikkeling.
Mochten jullie nog vragen hebben, iets willen weten of gewoon even
een praatje willen maken. De komende weken tot de meivakantie
ben ik aanwezig op de donderdag en vrijdag en vanaf 16 mei ben ik
van maandag tot vrijdag te vinden op school.
Veurlezen
Afgelopen woensdag 6 april hebben 8 vrijwilligers in elke groep een
verhaal voorgelezen in het Drents. Zowel de kinderen als de veurlezers
hebben genoten van de prachtige verhalen. Als cadeau kregen alle
kinderen het tijdschrift Wiesneus mee. We kijken met veel plezier terug
op deze geslaagde activiteit.
Restaurant de Hekakker
Dinsdag 19 april opent Restaurant de Hekakker om 18.00 uur de deuren voor de ouders van groep 5. 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.
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Schoolvoetbal groep 8
Vandaag was het schoolvoetbaltoernooi voor jongens groep 8
van de gemeente Noordenveld. Een gemixt team jongens en
meisjes uit groep 8 van de Hekakker heeft hier met succes aan
meegedaan. Het team werd na een gewonnen penaltyserie
eerste in de poule en plaatste zich daardoor voor de kwartfinale. Deze kwartfinale werd gewonnen van De Parel uit Roden, na
wederom het winnen van een penaltyserie. In de halve finale
speelde het team wederom tegen de Marke uit Roden. Na een
spannende wedstrijd, waarin de Marke in de laatste seconde van
de wedstrijd gelijk maakte, verloor het team nu de penaltyserie en
eindigde hier het toernooi. De jongens en meisjes mogen met een
trots gevoel terugkijken op dit toernooi.
Paasactiviteit
A.s. woensdag 13 april starten we om 08.30 uur in de klas met een
paasontbijt. Daarna gaan de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 samen met de paashaas paaseieren zoeken en de leerlingen in de
groepen 5 t/m 8 “neutje schieten”. Het belooft een gezellige ochtend te worden
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.
Koningsspelen en meesters en juffendag
Vrijdag 22 april wordt een feestdag voor alle leerlingen. We vieren
op deze dag de verjaardagen van alle meesters en juffen en ook
de Koningsspelen vinden plaats op deze dag. Hoe het dagprogramma er uitkomt te zien hoort u nog van ons. Wel kunnen we u
alvast melden dat de leerlingen deze dag geen eten en drinken
hoeven mee te nemen.
Meivakantie
De meivakantie start dit jaar op maandag 25 april en eindigt op
vrijdag 6 mei. Dit betekent dat de leerlingen twee weken vrij zijn.
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4 mei herdenking
Onze school heeft zich een aantal jaren geleden aangesloten bij
het project “Adopteer een Monument”. Binnen dit project hebben wij als school het monument “Bonhagen” geadopteerd en
organiseren wij jaarlijks op 4 mei om 16.00 uur een korte bijeenkomst bij dit monument. Bij deze bijeenkomst zullen een aantal
nabestaanden van diegenen die via dit monument herdacht worden en een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig zijn.
Tijdens deze korte bijeenkomst dragen de leerlingen van groep
acht de zorg voor het monument symbolisch over aan de leerlingen van groep zeven. Dit gebeurt door het doorgeven van een
bloemstuk en het leggen van dit bloemstuk bij het monument. Er
zijn toespraken en er worden door de leerlingen enkele gedichten
voorgelezen.
’s Avonds is er een herdenkingsbijeenkomst in de Margarethakerk
te Norg. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Ook hier hebben
onze leerlingen een belangrijke rol. Ze steken kaarsen aan en
lezen gedichten en teksten voor. Na de herdenkingsbijeenkomst
volgt de stille tocht naar het monument op het kerkhof. De kinderen zullen daar kransen en bloemen leggen.
Uiteraard bent u van harte welkom bij bovenstaande herdenkingen.
Opening nieuw thema groep 1 t/m 3
Nog twee weken en dan zit het thema boerderij er alweer op voor
de leerlingen uit groep 1 t/m 3. Op dinsdag 10 mei rond de klok
van 08.30 uur zal het nieuwe thema geopend worden. Wat het
thema is houden we nog even geheim.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

