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Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode zijn Anke van den Broek,
Raff Mulder, Bente Burgler en Ryan Coenrady bij
ons op school gestart. We wensen ze een fijne tijd
op de Hekakker.
Personele mededeling
Meester Dennis zal tot aan de zomervakantie twee keer twee uur per
week naar school komen om te re-integreren. Voor groep 6 betekent
dit dat Juliette Hekman het jaar zal afmaken.
Deze week is juf Esmée gestart met het lesgeven aan de leerlingen die
net gestart zijn op onze school. We hebben onze oude personeelskamer omgebouwd tot een gezellige kleuterklas. Om ervoor te zorgen
dat de leerlingen de aansluiting met de groep houden waar ze eerst
in geplaatst waren, verzamelen ze zich ‘s ochtends op het plein bij de
“oude” groep. Ook blijven de leerlingen de geplande activiteiten zoals gym, schoolreis, excursies en dergelijk meedoen met deze “oude”
groep.
Zomermarkt
Dinsdag 24 mei 2022 is het zover, van 17.00 uur tot 19.30 uur vindt onze
zomermarkt plaats. De opbrengst van deze markt gaat dit jaar naar
ICT producten voor de school.
We starten het feest om 17.00 uur op het onderbouwplein met een
openingsdans van de leerlingen van groep 3 t/m 8. Na deze dans
heeft u tot 17.45 uur de mogelijkheid om het kunstwerkje van uw kind
te kopen. Deze kunstwerkjes staan uitgestald voor het lokaal van uw
kind. De kosten hiervoor bedragen € 1,50.
Verder is er van alles te doen, te zien, te eten en te kopen. Zo kunnen
er verschillende spelletjes gedaan worden door de kinderen, hiervoor
kan een bonnenboekje (€ 5,-) gekocht worden. Uiteraard is het ook
mogelijk om per spelletje (€ 0,50 cent) te betalen. En natuurlijk kunt
u op de markt, tegen een vergoeding, een hapje eten en drinken.
Bovengenoemde activiteiten vindt u in de centrale hal, de gymzaal
en buiten op onderbouwplein en bovenbouwplein. Tijdens de zomermarkt kunt u niet pinnen dus graag contant betalen.
Op dit moment kunnen we nog wel wat ouderhulp gebruiken. We
hopen dan ook dat u zich ook opgeeft om voor een korte periode bij
bijvoorbeeld een spelletje te staan. U kunt zich hiervoor opgeven bij
jeroengoudbeek@obsdehekakker.nl of petrablink@obsdehekakker.nl.
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Worteldagen
Gelukkig gaan de Worteldagen dit jaar weer door. Samen met
Saskia Reynders maken de leerlingen van onze school deze week
een “Tijdloos” kunstwerk. Naast het maken van het kunstwerk,
wordt de knallende opening ook verzorgd door enkele leerlingen
van onze school onder begeleiding van professionals. De opening
en de onthulling van het kunstwerk vindt plaats op vrijdag 3 juni
om 19.30 uur, locatie Kunsterf Norg.
De Worteldagen vinden van 3 t/m 6 juni plaats in Norg. Voor het
complete programma verwijzen we u naar de de volgende website: http://www.worteldagen.nl/programma
Sportdag
Op vrijdag 3 juni vindt de sportdag plaats voor de leerlingen uit de
groepen 1 t/m 8. De sportdag vindt plaats op en rond de velden
van de v.v. GOMOS. Volgende week ontvangt u meer informatie
over de sportdag.
Opening nieuw thema groep 1 t/m 3
Vanochtend is op het onderbouwplein het nieuwe thema “Wij
werken in het pretpark” geopend. Tot aan de zomervakantie spelen, leren en ontdekken de leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 alles
over het pretpark. Ook het speel-, leer- en ontdeklokaal is weer
ingericht binnen het thema.
Hekakker’s got talent
Op donderdag 2 juni 2022 om 13.00 uur vindt de laatste Hekakker’s got talent van dit jaar plaats in de gymzaal van onze school.
Dit keer treden de leerlingen uit de groepen 3, 6 en 7. Leerlingen
kunnen hun talenten op het podium laten zien aan alle andere
leerlingen van de school, de eigen ouder(s)/verzorger(s) en opa’s
en oma’s. We nodigen de ouders/verzorgers en opa’s - en oma’s
die kinderen hebben in deze groepen uit om hierbij aanwezig te
zijn.
Ontdekpad amfibieën
De afgelopen periode hebben alle leerlingen veel geleerd over
het thema amfibieën. In samenwerking met het NME hebben alle
groepen het ontdekpad gelopen. De leerlingen uit de onderbouw
werden hierin begeleid door de leerlingen uit de bovenbouw. We
kijken terug op een geslaagd NME-project.
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Voorzitters leerlingenraad 2022 - 2023 bekend
Vanaf volgend schooljaar krijgen de voorzitters van de leerlingenraad er een nieuwe taak bij. Zij vertegenwoordigen onze school
in de Kinderadviesraad van de gemeente Noordenveld. De kinderadviesraad is een nieuw initiatief van de gemeente Noordenveld. Alle scholen leveren hiervoor twee leden. Omdat de leden
van de Kinderadviesraad op woensdag 13 juli a.s. benoemd worden door de gemeenteraad van Noordenveld, moesten wij noodgedwongen de verkiezing van groep 7 naar voren halen.
Vandaag hebben de leerlingen uit groep 7 die zich kandidaat
hebben gesteld voor de leerlingenraad gepresenteerd aan de
kiezers, de leerlingen uit de groepen 4, 5, 6 en 7. Op het podium
hebben ze hun plannen voor het aankomende jaar bekend gemaakt. Na afloop van deze presentatie mochten alle kiezers twee
leerlingen aankruisen op het persoonlijke stemformulier. Uit de
stemming blijkt dat Jan Kamminga en Jasmijn Strating de meeste
stemmen hebben gekregen en dus volgend schooljaar onze nieuwe voorzitters zijn van de leerlingenraad.
Vakantierooster schooljaar 2022 - 2023
Hieronder treft u het vakantierooster voor het schooljaar 2022 2023.
				
Vakantie				eerste dag laatste dag
Herfstvakantie			17-okt		21-okt
Kerstvakantie			26-dec
06-jan
Voorjaarsvakantie			27-feb
03-mrt
Paasvakantie goede vrijdag 07-apr
10-apr
Koningsdag 			27-apr
Meivakantie 			24-apr
05-mei
5 mei 2021				05-mei
Hemelvaart				18-mei
19-mei
Pinkstervakantie			29-mei
29-mei
Zomervakantie			24-jul		01-sep
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.
Team Obs de Hekakker

