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Eerste nieuwsbrief 2019 
In deze eerste nieuwsbrief van 2019 willen we u en jullie allen een goed en gezond 2019 toewensen! 
 
Mijn wens voor jou in 't nieuwe jaar 
is dat je elke nieuwe dag 
met veel plezier naar school mag gaan 
en heel veel leren mag 
 
Mijn wens voor jou in 't nieuwe jaar 
is dat je veilig bent 
dat je een huis hebt en een bed  
en geborgenheid kent 
 
Mijn wens voor jou in 't nieuwe jaar 
is plezier in elke dag 
dat je vrolijk bent en blij 
en grapjes maken mag 
 
Mijn wens voor jou in 't nieuwe jaar 
is vrienden om je heen 
samen delen met elkaar 
en niet alles voor jezelf alleen 
 
Mijn wens voor jou in 't nieuwe jaar 
is dat je niet eenzaam bent 
dat je kunt bouwen op elkaar 
en geluksmomenten kent 
 
Mijn wens voor jou in 't nieuwe jaar 
is dat je nooit de moed verliest 
dat je altijd hoop blijft houden 
en nieuwe wegen kiest 
 
Mijn wens voor jou in 't nieuwe jaar 
is de zegen van de Heer 
dat Hij altijd bij je is 
iedere dag weer 
 

Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Een boek over Jezus  
Johannes 1: 1-18 
Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. Hij schrijft een boek waarin hij alles over hem vertelt. 
Maar hoe begin je zo’n boek, wat is het eerste dat je moet vertellen? Johannes denkt er even over na 
en begint dan bij het allereerste begin: de dag dat God de wereld maakte. Eigenlijk is het verhaal van 
Jezus toen al begonnen, vindt hij. 
 
Het thema voor de eerste schoolweek van januari: De dag van je leven  
Johannes 1: 35-52 en 2: 1-11  
Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van hun leven’ beleven. Een paar mannen besluiten 
om met Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven achter en beginnen opnieuw. Het verhaal uit 
Johannes 2 gaat over een bruiloft. Als op die bruiloft de wijn op raakt, lijkt het alsof deze bijzondere 
dag ineens afgelopen is. Maar Jezus is er ook nog. 
 
Lied voor de komende periode: ‘Het allerleukste liedje’ CD Make some noise kids 
 

 



 

 

 

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 speelt de baas’ 
 
Juf Gerda 
Bij juf Gerda is voor de kerstvakantie borstkanker geconstateerd. Inmiddels is ze herstellende van een 
operatie. De komende periode zal juf Gerda een aantal chemokuren moeten ondergaan. We wensen 
juf Gerda, in deze moeilijke periode, veel sterkte! 
 
Welkom 
Shae-d Gerrits is na de kerstvakantie begonnen op zijn nieuwe school in Vroomshoop. We wensen 
hem daar veel succes. Jurre Dunnewind en Sarah Martens komen de komende weken een aantal 
keren kijken op school om alvast te wennen. We wensen jullie allebei een fijne tijd bij ons op school! 
 
TSO 
Anita van Klingeren is vorige week begonnen als overblijfmoeder op dinsdag en donderdag voor de 
groepen 1 t/m 4. We zijn hier heel blij mee en wensen haar veel succes! We willen Jessica Gerrits 
hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. Daphne Harms gaat binnenkort een opleiding 
volgen en zal daarom vanaf begin februari op de maandag vervangen worden door Anita. Daphne, 
hartelijk dank voor je inzet voor de TSO!  
 
Luizencontrole 
Vorige week maandag was er weer een luizencontrole. Er zijn geen luizen aangetroffen. 
 
Chromebooks 
In november hebben we de pepernotenactie georganiseerd. De opbrengst was 
voor de aanschaf van nieuwe Chromebooks. De Chromebooks zijn inmiddels 
geleverd en zullen binnenkort gebruikt gaan worden. 
 
Nieuwe tafels en stoelen groep 1/2 
Er komen veel nieuwe kinderen op school. Daar zijn we 
natuurlijk erg blij mee! Aangezien we in groep 1/2 te 
weinig tafels en stoelen hebben voor het hele schooljaar, 
komen er binnenkort nieuwe tafels en stoelen voor de 
kleuters. Alle ‘oude’ tafels en stoelen zullen vervangen 
worden. Heeft u belangstelling dan kunt u, voor een 
vrijwillige bijdrage, een stoel en/of tafel meenemen. U 
kunt dit melden bij meester Henk. De levering van de 
nieuwe stoelen en tafels is waarschijnlijk eind februari of 
begin maart. 
 
CITO toetsen 
De komende weken zullen in alle groepen de CITO toetsen worden afgenomen. De tussentijdse en de 
eindtoetsen van CITO worden elk schooljaar in januari en juni afgenomen. Op deze manier krijgen we 
een goed beeld van de voortgang van de kinderen. De toetsen worden afgenomen voor de 
vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, taal voor kleuters en 
rekenen voor kleuters. De kinderen uit groep 1 worden in januari niet getoetst. De resultaten worden 
meegenomen in het rapport en besproken tijdens de tien-minuten gesprekken.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Kerstcollecte  
Tijdens de kerstviering is er gecollecteerd voor de stichting Dutch Dental Care (DDC). Dinand en 
Margreet Hallink uit Den Ham gaan namens deze stichting binnenkort twee weken naar Kenia om 
daar tandheelkundige zorg te verlenen aan kinderen die geen toegang tot zorg hebben. De opbrengst 
van de collecte was €202,64. Het zendingsgeld dat in januari wordt meegegeven wordt bij dit bedrag 
opgeteld.  
 
Schoonmaakavond 
Zoals in de schoolkalender staat vermeld is er op donderdag 17 januari weer een 
schoonmaakavond. We willen u vragen of u op deze avond kunt helpen 
schoonmaken. We hopen u dan met een emmer en een doek te mogen begroeten. 
De schoonmaakavond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur.  
 
Voorleesontbijt 
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie en ontwikkelt het 
taalgevoel. Veel kinderen beleven veel plezier aan het voorlezen. Het is daarom 
belangrijk dat er zowel thuis als op school veel voorgelezen wordt. Tijdens de 
Nationale Voorleesdagen wordt hier extra aandacht aan besteed. We hebben 
daarom op woensdag 23 januari een voorleesontbijt. De activiteitencommissie 
regelt een lekker ontbijt. De kinderen hoeven dus niet thuis te ontbijten. Alle 
kinderen mogen in pyjama op school komen. Denk wel aan extra kleding voor na 
het ontbijt. Voor de pauze van 10.30 uur moeten de kinderen wel zelf eten en 
drinken meenemen. De inloop voor de kleuters komt te vervallen.  
 
Maandvoorstelling groep 1/2 
Vrijdag 25 januari is de maandvoorstelling van groep 1/2. Alle ouders en de kinderen uit groep 1/2 zijn 
van harte welkom om de voorstelling om 11.30 uur te bekijken in de gemeenschapsruimte. 
 
Studiedag 31 januari 
Donderdag 31 januari is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster  
Maandag    14 januari: Jan Schottert  
Dinsdag      15 januari: Thea Coppelmans 
Donderdag 17 januari: Marijn Willems 
Vrijdag        18 januari: Annemarie Kamphuis 
 
Maandag    21 januari: Jacqueline v/d Werfhorst  
Dinsdag      22 januari: Miranda Willems 
Donderdag 24 januari: Daniella de Bok 
Vrijdag        25 januari: Margreet Willems 
 
Maandag    28 januari: Mirjam Otten  
Dinsdag      29 januari: Jolien Valk 
Donderdag 31 januari: Studiedag 
Vrijdag          1 februari: Henriette v/d Vegt 

Agenda 
Maandag   14 jan: Schoolzwemmen gr 3/4 
                              Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8 
Dinsdag     15 jan: Muziekles in alle groepen 
Donderdag 17 jan: Schoonmaakavond 
Maandag    21 jan: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6 
                               Om 19.30 uur voorlichting ouders Nieuwe Veste 
Dinsdag      22 jan: Om 19.30 uur voorlichting ouders Vechtdal College 
Woensdag  23 jan: Nationale Voorleesdagen en het voorleesontbijt 
Vrijdag        25 jan: Maandvoorstelling groep 1/2 
Maandag    28 jan: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8 
                               Schoolzwemmen groep 3/4 
Donderdag 31 jan: Studiedag leerkrachten. Kinderen zijn vrij 
 
 


