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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Een lied uit de hemel 
Lucas 2: 1-20 en Johannes 1: 1-18 

Jezus wordt geboren in Bethlehem. Herders in het veld horen een bijzonder lied en gaan op weg.  

In de bovenbouw lezen we ook uit Johannes 1, waarin bezongen wordt dat het Licht in de wereld 

gekomen is. 

 

Het thema voor de eerste week na de vakantie: Wat is wijs? 
Matteüs 2: 1-23 en Matteüs 3: 1-12 

Als je alles weet van de sterren en ook nog ontdekt dat er een koning geboren wordt, moet je wel erg 

wijs zijn. Maar toch hebben de wijzen nog meer wijsheid nodig: De oude boeken vertellen waar het 

kind precies geboren is. Zo komen de wijzen uit het oosten bij het kind terecht. Jozef en Maria moeten 

vluchten omdat Herodes niet wil dat Jezus koning wordt. 

 

Lied voor de komende periode: Zegen ons, Algoede NL415 

 
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 lacht uit’ 
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Actie voor een nieuw klimrek 
De actie voor een nieuw klimrek heeft een prachtig bedrag 
opgeleverd. De ouders van de activiteitencommissie hebben 
tijdens de kerstwandeling kerstbakjes en puddingbroodjes 
verkocht, er is geld opgehaald met de flessenactie en enkele 
ouders met een eigen bedrijf gaven spontaan ook een bijdrage. 
Ook de TSO heeft nog een bedrag gegeven. Maandagmorgen 
heeft de leerlingenraad het totaalbedrag bekend gemaakt. Het 
totaalbedrag is €1.555,65. Hartelijk bedankt allemaal voor uw 
bijdrage. Dit wordt zeer gewaardeerd! Hiernaast staat het plaatje 
van het nieuwe klimrek waar we voor hebben gespaard. Deze zal 
in januari op het schoolplein worden geïnstalleerd.  
 

 
 
Boeken inleveren ‘De Boekstee’ 
Na de kerstvakantie komt er een nieuwe ruilcollectie. Bijna alle kinderen hebben hun boeken 
inmiddels ingeleverd. Als je dit nog niet hebt gedaan wil je de rode tas met de boeken dan deze week 
inleveren?  
 
Kerstviering 
Op donderdag 21 december is het Kerstfeest. Vanaf 
18.45 uur is er een levende kerststal te zien op het 
schoolplein. Om 19.00 uur gaan we vanaf het 
schoolplein samen naar de kerk. De kinderen uit groep 
8 worden om 18.30 uur verwacht op school. De 
kinderen van groep 3/4 worden om 18.45 uur in de klas 
verwacht om zich om te kleden.  
 
Alle groepen zullen tijdens deze dienst iets laten zien. Opa’s, oma’s, broertjes en zusjes en oud-
leerlingen zijn van harte welkom! De collecte gaat naar stichting ‘Make-A-Wish’. Make-A-Wish is een 
organisatie die wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult. Donderdagmiddag 21 
december zijn de kinderen uit groep 1 t/m 4 vrij. Op vrijdag 22 december begint de school om 9.30 
uur. Om 12.00 uur begint voor iedereen de kerstvakantie.  
 
Sporthal Mollincksslag 
Vanuit sporthal Mollincksslag in Bergentheim is er een idee ontstaan om activiteiten te organiseren op 
woensdagmiddag voor kinderen uit Bergentheim en omliggende dorpen. De sporthal staat dan 
namelijk leeg. Voordat we hiermee verder gaan willen we eerst zeker weten of hier draagvlak voor is. 
Wilt u de briefjes, die de kinderen hebben meegekregen, invullen en weer mee teruggeven naar 
school? We halen deze op dinsdag 9 januari weer op.  
Bedankt voor uw medewerking! 
Met vriendelijke groet, 
Elja de Lange (secretaris Mollinckslag)  
Mirjam Dunnewind (jongerenwerker De Stuw) 
 
Tinnenfiguren museum 
De kinderen uit groep 3/4 gaan op donderdag 11 januari om 8.45 
uur naar het Tinnenfiguren museum in Ommen. Ze krijgen daar een 
rondleiding door het museum rond het thema ‘Van wie is de kist?’ Bij 
dit thema gaat het over oude beroepen o.a. over de tingieter.  
 

 

 



 

 

Kerstwandeling 
Woensdagavond hebben we een leuke avond gehad op school. 
Om 18.00 uur kon iedereen de kerstwandeling lopen. De kinderen 
van groep 7/8 hebben het kerstverhaal uitgebeeld in de groepen. 
Om 18.45 waren de optredens van de groepen 1 t/m 8 in de 
gemeenschapsruimte. De Kerstman heeft toen ook de uitslag van 
de verloting bekend gemaakt. Er zijn veel kerstbakjes, 
puddingbroodjes en loten verkocht. In totaal heeft deze avond 
€555,40 opgebracht. Een mooi bedrag dat we gaan besteden aan het nieuwe klimrek. We willen de 
activiteitencommissie en de Broederband hartelijk bedanken voor hun inzet! Bekijk de  foto's van deze 
gezellige avond op www.hoekstee.nl.   
 

 

 

Kerstkaarten voor de buren 
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben afgelopen vrijdag 
kerstkaarten gemaakt voor onze buren. Ze hebben vrijdagmiddag 
ongeveer 70 kerstkaarten bezorgd aan de bewoners van de 
Oordtstraat en de Van Alewijkstraat. 
 
 

  
 
Kerstbakjes maken 
Vorige week dinsdag hebben we samen kerstbakjes gemaakt. De resultaten zijn op onze website, 
www.hoekstee.nl, te zien. Veel ouders hebben dinsdagochtend geholpen. Hartelijk dank hiervoor! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sinterklaasfeest 
Dinsdagmorgen 5 december zijn Sinterklaas en zijn pieten bij ons op 
school gekomen. We hebben Sinterklaas welkom geheten in de 
gemeenschapsruimte en daarna hebben we natuurlijk voor Sinterklaas 
gezongen. Daarna heeft de Sint een bezoek gebracht aan alle groepen. 
De kinderen hebben allemaal leuke cadeaus, gedichten en surprises 
gekregen. De foto’s van deze dag staan op www.hoekstee.nl. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
We wensen u allen fijne gezegende feestdagen toe en we hopen elkaar op maandag 8 januari weer 
terug te zien op school. Fijne vakantie allemaal! 
 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster 
maandag           8 jan: Margreet Willems 
dinsdag             9 jan: Anneke Ringsma 
donderdag      11 jan: Janneke Roddenhof 
vrijdag             12 jan: Hendriette Kampman 
 
maandag         15 jan: Jolien Valk 
dinsdag           16 jan: Jolanda Winters 
donderdag      18 jan: Anita Willems 
vrijdag             19 jan: Henrieth Flierman 
 
maandag         22 jan: Mariska Zweers 
dinsdag           23 jan: Thea Coppelans 
donderdag      25 jan: Henriette van der Vegt 
vrijdag             26 jan: Hendriette Kampman 

Agenda 
Maandag     18 dec: Schoolzwemmen groep 3/4 
                                 Alle boeken van ‘De Boekstee’ inleveren. 
Donderdag  21 dec: Kerstviering. Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij. 
Vrijdag         22 dec: School begint om 9.30 uur. Om 12.00 uur 
                                 begint voor iedereen de kerstvakantie.  
Maandag     25 dec t/m vrijdag 5 jan: Kerstvakantie 
Maandag       8 jan:  Luizencontrole  
Woensdag   10 jan: Spel- en Boekenplan 
Donderdag  11 jan: Groep 3/4 gaat naar het Tinnenfiguren museum 
Maandag     15 jan: Schoolzwemmen groep 3/4 
Donderdag  18 jan: Schoonmaakavond 
Maandag     22 jan: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6 
 


