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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Wordt het daar beter van?  
Rechters 14: 5-20 en 15: 1-5  
Simson is geweldig sterk. Hij kan een leeuw verslaan en is sterker dan de Filistijnen. Maar wordt het 
er beter van als je geweld gebruikt? 
 
Het thema voor volgende week is: Geen haar op mijn hoofd…  
Rechters 16: 1-21  
Simson heeft een groot geheim: zijn haren mogen niet afgeknipt worden, want dat is het teken dat hij 
bij God hoort. Als Delila blijft aandringen, vertelt Simson het haar toch. Terwijl hij slaapt, laat Delila zijn 
haren afscheren zodat Simson zijn kracht verliest. 
 
Lied voor de komende periode: Onze Vader die in de hemel… ELB 325. 
 

De Kanjertraining 
De Kanjerregels gelden voor de hele school. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een 
kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van 
sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. De Kanjertraining geeft kinderen 
handvatten in sociale situaties en wil pestgedrag voorkomen. 
 
De regels zijn:   
-We vertrouwen elkaar 
-We helpen elkaar                                                   
-Niemand speelt de baas  
-Niemand lacht uit  
-Niemand doet zielig 
Het team heeft verschillende trainingen gevolgd om de Kanjertraining te kunnen geven. In alle 
groepen wordt de methode gebruikt.  
 
De regel die voor de komende week centraal staat is:   
‘Niemand doet zielig’ 
 
Voorstellen 
Hallo allemaal, 
Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Marianne Schrijver 
en ik ben 32 jaar. Samen met mijn man woon ik aan de Liezenstraat in 
Beerzerveld. De komende tijd zal ik als vrijwilliger bij de Hoekstee de handen uit 
de mouwen gaan steken. In eerste instantie zal dit gaan om een paar uurtjes per 
week en hopelijk kan ik in de toekomst ook meehelpen met activiteiten etc. Zelf 
vind ik het onder andere erg leuk om te zingen, wandelen, tekenen en 
schilderen.  
Natuurlijk veel nieuwe gezichten maar dat komt vast goed!   
Ik heb er erg veel zin in om aan de slag te gaan! 
Groetjes Marianne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ik ben Anniek Kleinjan. Ik ben 16 jaar jong en woon in Beerzeveld. Ik ben een mbo 
studente op het Alfa-college in Hardenberg  en volg de opleiding voor 
onderwijsassistente. Ik ga op de hoekstee stage lopen op de dinsdag in groep 5/6. Ik 
begin 11 november en ga 13 juli weer weg. Op de basisschool ga ik observeren en 
assisteren in de les. Later in het jaar ga ik opdrachten met de klas uitvoeren die ik 
moet uitvoeren van mijn school. Er is daarbij altijd een professional aanwezig. 
Over mezelf: Mijn hobby’s zijn paardrijden. Zelf heb ik ook een paard. In mijn vrije 
tijd lees ik graag boeken en ik vind het leuk om dingen te doen met mijn familie zoals 
wandelen in het bos. Ook heb ik nog een baan bij de cafetaria. Ik vind het gezellig 
om met kinderen te werken en pas ook regelmatig op bij mensen. Ook heb ik één 
jaar vrijwilligers werk gedaan bij een zorgstal.  
 
Scholing ‘Het lerende brein’ 
Op maandag 5 november waren de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten. De 
scholing die we met het hele team volgen heet ‘Het lerende brein’. Tijdens de scholing wordt uitgelegd 
hoe de informatieverwerking van het brein van kinderen werkt. Er worden tips gegeven over welke 
opdrachten en instructies effectief zijn, zodat we de leeropbrengsten van de kinderen kunnen 
verbeteren.  
 
Ook praten we over ‘executieve functies’. Executieve functies zijn hogere denkprocessen die nodig 
zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Ze zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht 
gedrag. Het gaat hierbij om impulsbeheersing, concentratie, flexibiliteit en prioriteiten stellen. 
 
Het is belangrijk om jonge kinderen te helpen bij de ontwikkeling van hun executieve functies. Omdat 
executieve functies trainbaar zijn en verbeterd kunnen worden kijken we tijdens de scholing naar hoe 
we dit op een efficiënte wijze kunnen implementeren in onze lessen. De volgende scholingsdag is op 
donderdag 31 januari.  
 
Aanschaf nieuwe Chromebooks 
Op maandagmorgen 12 november heeft de leerlingenraad het eindbedrag van de pepernotenactie 
bekend gemaakt. Na aftrek van de kosten is het eindbedrag €1010,-. Een prachtig resultaat! Allemaal 
bedankt voor jullie bijdrage! De pepernoten zijn vandaag geleverd. Groep 5/6 en groep 7/8 hebben de 
pepernoten vandaag meegekregen. De kinderen uit groep 1/2 en 
groep 3/4 krijgen ze morgen mee naar huis.   
 
Het bedrag gaan we gebruiken voor de aanschaf van nieuwe 
Chromebooks. De kinderen in de groepen 4 t/m 8 gaan met de 
Chromebooks werken. De kinderen uit groep 3 blijven de i pads 
gebruiken. De huidige tablets zullen worden omgeruild. De kinderen 
blijven gewoon met Snappet werken, net als op de tablets. We zijn als 
team erg tevreden met Snappet. Uit wetenschappelijk onderzoek is 
gebleken dat het werken met Snappet de leeropbrengsten verhoogd. 
Een groot voordeel van werken met Snappet is dat de kinderen reken- en spellingsopgaven krijgen op 
hun eigen niveau. Kinderen die meer aankunnen krijgen uitdagende opdrachten, kinderen die moeite 
hebben met een bepaald vak krijgen opgaven aangepast aan hun niveau. De Chromebooks kunnen 
veel meer dan de huidige tablets. De kinderen kunnen o.a. gebruik maken van verschillende apps 
zoals een app voor de methode Engels (Take it easy), ze kunnen gebruik maken van Bloon, Squla 
etc. Een ander groot verschil is dat er een toetsenbord bij zit. De Chromebooks worden in januari 
geleverd.    

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Voorlichting Tactus verslavingszorg 
Net als vorig jaar wordt er ook dit schooljaar voorlichting 
gegeven aan de kinderen van groep 7/8 over verslavingen en 
internetgebruik. Vandaag was de eerste voorlichtingsdag 
verzorgd door Tactus Verslavingszorg. Tactus komt ook op 
maandag 26 november en maandag 10 december op school. 
Tijdens de voorlichting wordt ingegaan op ervaringen met 
beeldschermgebruik en bewustwording van zelfcontrole en 
gewoontegedrag. Ook krijgen de kinderen voorlichting over de 
thema’s afhankelijkheid en het omgaan met sociale druk. De 
gastlessen worden ’s middags gegeven. Op de laatste bijeenkomst, op maandag 10 december, laten 
de kinderen zien wat ze geleerd hebben. De ouders van de kinderen uit groep 7/8 zijn op maandag 10 
december van 14.00 uur tot 15.15 uur van harte welkom om te kijken naar de verschillende 
presentaties.  
 

   
 
Open dag Noordik 
De komende weken zijn er veel open dagen en informatieavonden op het voorgezet onderwijs. 
Morgenochtend gaan de kinderen uit groep 8 een kijkje nemen op het Noordik. Ze zullen hier met de 
bus naar toe gaan. De bus vertrekt om 8.15 uur. We verwachten alle kinderen uit groep 8 om 8.10 uur 
op school. Veel plezier allemaal! 
 
Sinterklaasfeest 
Woensdag 28 november mogen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hun schoen zetten. Vergeet dus 
niet een extra schoen of laars mee te nemen. Sinterklaas is altijd erg blij met een mooie tekening! 
 
Dinsdagmiddag 4 december is er weer pietengym voor alle groepen. De 
kinderen mogen ’s middags verkleed op school komen. Tijdens de 
gymles kunnen de kinderen hun pietendiploma behalen.  
 
Woensdag 5 december komt Sinterklaas rond 8.45 uur bij ons op school. 
Hij zal dan eerst toegezongen worden. U bent hierbij van harte welkom. 
Ook niet schoolgaande kinderen en hun ouders zijn van harte welkom. 
De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen. Wilt u er ’s 
morgens voor zorgen dat uw auto aan de kant staat, zodat er ruim baan 
gemaakt kan worden voor de Sint en zijn pieten?  
 
Vragenlijst jeugdsportmonitor  
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente Ommen de 
Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en 
leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente als de 
school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en het 
schoolgezondheidsbeleid. De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de 
ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. 
Deelname is geheel vrijwillig en anoniem. Op onze website, www.hoekstee.nl staat een link naar de 
vragenlijst.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Sinterklaasversiering 
De activiteitencommissie heeft vanmorgen de gang weer mooi versierd. Het ziet er weer feestelijk uit! 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster  
maandag    19 nov: Janneke Roddenhof 
dinsdag       20 nov: Thea Coppelmans 
donderdag  21 nov: Marijn Willems 
vrijdag         22 nov: Annemarie Kamphuis 
 
maandag    26 nov: Jacqueline v/d Werfhorst 
dinsdag       27 nov: Miranda Willems 
donderdag  29 nov: Henriette v/d Vegt 
vrijdag         30 nov: Margreet Willems 
 
maandag      3 dec: Mirjam Otten 
dinsdag        4 dec: Jolien Valk 
donderdag   6 dec: Lilian Nijenhuis 
vrijdag         7 dec: Willemien Stoeten 
 

Agenda 
Maandag     19 nov: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8 
                                 Schoolzwemmen gr 3/4 
                                 Voorlichting groep 7/8 Tactus verslavingszorg  
Dinsdag       20 nov: Open dag Noordik groep 8. Vertrek 8.15 uur 
                                 Voorlichting ouders Vechtdal College Hardenberg  
                                 om 19.30 uur 
Maandag     21 nov: Voorlichting ouders De Nieuwe Veste Hardenberg 
Donderdag  22 nov: Voorlichting ouders Noordik Vroomshoop 
Maandag     26 nov: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6 
                                 Voorlichting groep 7/8 Tactus verslavingszorg 
Dinsdag       27 nov: Muziek in alle groepen 
Woensdag   28 nov: Schoen zetten 
                                 Spel- en Boekenplan 
Maandag       3 dec: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8 
                                 Schoolzwemmen gr 3/4 
Dinsdag         4 dec: Muziek in alle groepen 
                                 Pietengym 
Woensdag     5 dec: Sinterklaasviering 
Maandag     10 dec: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6 


