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Personele mededeling
Juf Hilda is momenteel afwezig i.v.m. het overlijden van haar moeder.
Op dit moment is het nog niet bekend wanneer ze weer begint met
werken. Juf Janine en juf Maxime staan voor de groep, zolang juf Hilda
afwezig is.
Zomermarkt
Dinsdag 24 mei 2022 vond onze Zomermarkt plaats. De weergoden
waren ons gelukkig goed gezind. We kijken terug op een zeer geslaagd feest. De opbrengst, die ten goede komt aan ICT middelen
voor de leerlingen, lijkt zo rond de € 2000,- uit te komen. Via deze weg
willen wij alle ouders bedanken die op welke manier dan ook een
steentje bijgedragen hebben aan deze markt. Zonder jullie hulp was
deze onvergetelijke dag niet mogelijk geweest.
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.
Sportdag
A.s. vrijdag 3 juni vindt de sportdag plaats rond de velden van de v.v.
GOMOS voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. Alle leerlingen
worden om 08.45 uur verwacht op het sportpark en dus niet op school.
De brigadiers staan deze dag dus niet aan de Asserstraat.
De leerlingen uit groep 1 en 2 verzamelen zich op veld 3 (ten oosten
van het kunstgrasveld), de leerlingen uit groep 3 en 4 verzamelen zich
op het hoofdveld en de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 verzamelen
zich op het achterste veld op het evenemententerrein naast de manage. De sportdag eindigt voor de leerlingen van de groepen 1 t/m
4 om 12.00 uur en voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 om 14.30
uur. Deze laatste groep moet zelf voor een lunchpakket meenemen
en voldoende drinken.
De inhoud van de sportdag is vernieuwd. De kinderen strijden voor hun
school in verschillende disciplines. In zowel individuele sporten als een
teamsport, die ze zelf hebben mogen kiezen. Op de sportdag mogen
de kinderen ranja pakken en in de pauze krijgen ze een ijsje. Uiteraard
bent u natuurlijk van harte welkom om te komen kijken. We hopen op
een gezellige, sportieve dag met mooi weer!

BELANGRIJKE
DATA:
02 juni
Hekakker’s got
talent
03 juni Sportdag
groep 1 t/m 8
03 t/m 07 juni
Pinkstervakantie
7 t/m 10 juni
Avond4daagse
10 juni
Leerlingenraad
15 juni
MR/OV
19 juni
Vaderdag
24 juni
Studiedag team
27 juni
Schoolreis groep 4
28 juni
Schoolreis groep
1/2a, 1/2b en 2/3
29 juni t/m 1 juli
Schoolreis groep 8
30 juni
Schoolreis groep 3,
5 en 6
4, 5 en 6 juli
Schoolreis groep 7
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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 volgende website:
http://www.worteldagen.nl/programma
Vaderdag
Op zondag 19 juni is het vaderdag. De leerlingen uit de groep 1
t/m 4 gaan binnenkort iets moois knutselen om een mooi cadeau
te maken. Groep 5 t/m 8 maakt geen Vaderdag cadeautje meer.
Studiedag
Op vrijdag 24 juni staat de laatste studiedag voor dit schooljaar
gepland. De leerlingen zijn deze dag vrij. Tijdens deze dag zullen
alle leerresultaten van het afgelopen jaar worden geëvalueerd.
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

