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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Ontelbaar
Lucas 2: 1-20
De keizer houdt een volkstelling: Alle mensen in zijn land moeten geteld worden. Precies als hij klaar
is met tellen, laat God een kind geboren worden. Dat kind telt voor de keizer misschien nog niet mee,
maar hij zal de wereld veranderen.
Het thema voor de eerste schoolweek van januari: Wie wijst jou de weg?
Matteüs 2: 1-23
Wijze mannen uit het Oosten gaan naar Jeruzalem, ze zoeken de pasgeboren koning. Een ster wijst
hen de weg en de profeet Micha vertelde al eeuwen eerder waar de messias geboren zou worden.
Later gaan ook Jozef en Maria op weg. Een engel vertelt Jozef in zijn droom waar ze naartoe kunnen
gaan.
Lied voor de komende periode: ‘k Zegen jou in Jezus’ Naam ELB 444.
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:
‘We helpen elkaar’
Welkom
Dave en Dario Bakhuis komen na de kerstvakantie bij ons op school. We wensen jullie allebei een
fijne tijd bij ons op school!
Voorstellen stagiaires
Mijn naam is Sylvia Braakman en zit op het Greijdanus in Hardenberg. Ik zit in het
examenjaar klas 4 op het VMBO kader D&P. Voor het examen moet ik 2 weken
stage lopen bij een beroep wat mij leuk lijkt. Het is een soort snuffelstage. Ik heb
gekozen voor een basisschool omdat ik kinderen heel erg leuk vind. Ik loop stage
in groep 1/2 van 10 dec tot 21 dec. Het bevalt me heel goed en het is erg gezellig.
Mijn naam is Melissa Kats en zit op het Greijdanus in Hardenberg. Ik zit in het
examenjaar op VMBO Basis D&P. Voor het examen moet ik 2 weken op
beroepsgerichte stage. Omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken heb ik
gekozen voor een basisschool. Ik loop stage in groep 7/8 en vind het erg leuk en
gezellig!

Ik ben 18 jaar oud en woon in Bergentheim. Ik heb vmbo kader gedaan op het
Vechtdal College in Hardenberg. Ik zit nu in het eerste jaar van de opleiding
onderwijsassistent niveau 4, op het Alfa College in Hardenberg. Ik loop iedere
dinsdag stage in groep 7/8. Dit is het hele jaar. Als ik de opleiding
onderwijsassistent heb afgerond wil ik graag de PABO doen.
Mijn hobby's zijn: met vriendinnen afspreken, voetballen en films of series
kijken op Netflix. Naast dat ik naar school ga heb ik een bijbaantje bij de Plus in
Bergentheim. Ik werk daar op de versafdeling.
Jarigen
Hieronder de jarigen van eind december en januari. Allemaal een fijne verjaardag toegewenst!
20 december Amber Willems
30 december Niek Martens
31 december Linn Roddenhof
5 januari Lisa Stoeten
15 januari Jente Willems
18 januari Luuk Vorderhake
22 januari Mirthe Willems
23 januari Roxanne Pleeging
26 januari Timo Willems
27 januari Niek Coppelmans
30 januari Tygo Alberts
30 januari Kyan Schottert
31 januari Jorn Lamberts
31 januari Jurre Dunnewind
Kerst
A.s. donderdag 20 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. 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 Dinand en Margreet Hallink uit Den Ham.
Zij gaan binnenkort twee weken naar Kenia om daar met Dutch Dental Care (DDC) tandheelkundige
zorg te verlenen aan kinderen die geen toegang tot zorg hebben. Ook het zendingsgeld wat
opgehaald wordt in december en januari gaat naar dit goede doel. Donderdagmiddag 20 december
zijn de kinderen uit groep 1 t/m 4 vrij. Op vrijdag 21 december begint de school om 9.30 uur. Om
12.00 uur begint voor iedereen de kerstvakantie.
Kerstbakjes maken
Afgelopen donderdag hebben we kerstbakjes gemaakt. De
kinderen in de groepen 5 t/m 8 hebben daarnaast ook
kerstkaarten gemaakt. De kerstkaarten zijn uitgedeeld aan onze
buren in Beerzerveld. Alle ouders die vandaag geholpen hebben
hartelijk dank! Bekijk de foto’s op www.hoekstee.nl

Presentaties voorlichting verslaving groep 7/8
De afgelopen weken hebben de kinderen uit groep 7/8 voorlichting gekregen van Tactus
verslavingszorg over verslavingen. Maandag 10 december hebben ze via een presentatie aan ouders
en kinderen laten zien wat ze geleerd hebben. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.

Sinterklaasfeest
Woensdagmorgen 5 december zijn de Sint en zijn pieten bij ons school
geweest. De zwarte pieten kwamen aan op een tandem zonder
Sinterklaas. Er hing wel een parachute in de boom. Toen we achterom
keken zagen we dat Sinterklaas al in school was. Hij was ’s morgens
geland met zijn parachute. Nadat we de Sint toegezongen hadden zijn we
naar binnen gegaan. De Sint en de zwarte pieten hebben daarna aan alle
groepen een bezoek gebracht. Bekijk de foto’s op onze site.

Pleinwachtrooster
maandag
17 dec: Nanda Hofsink
dinsdag
18 dec: Ineke Kuilder
donderdag 20 dec: Henriette v/d Vegt

Agenda
Maandag

17 dec: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Schoolzwemmen gr 3/4
Donderdag 20 dec: Groep 1 t/m 4 is ’s middags vrij
Kerstviering
Vrijdag
21 dec: School begint om 9.30 uur
Groep 1 t/m 8 om 12 uur vrij
Maandag
24 dec t/m vrijdag 4 januari: Kerstvakantie
Maandag
8 jan: Luizencontrole
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Woensdag 10 jan: Spel- en Boekenplan
Maandag
15 jan: Schoolzwemmen gr 3/4
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Donderdag 18 jan: Schoonmaakavond
Maandag
22 jan: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6

We wensen u allen fijne gezegende feestdagen toe en we hopen elkaar op maandag 7 januari weer
terug te zien op school. Fijne vakantie allemaal!
Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

