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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: De barmhartige Samaritaan
Lucas 10: 25-37
Deze week staat helemaal in het teken van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dit verhaal
wordt in groep 5-8 drie keer verteld: Eerst in de bijbelse context, daarna in een hedendaagse setting
en tenslotte als een verhaal over de kinderen zelf. Zo komt het verhaal steeds dichterbij.
Het thema voor volgende week is: De verloren zoon
Lucas 15: 11-32
Deze week staat helemaal in het teken van de gelijkenis van de verloren zoon. Dit verhaal wordt in
groep 5-8 drie keer verteld: eerst het verhaal van de verloren zoon, dan het verhaal van de bezorgde
vader en tenslotte het verhaal van de balende broer. Zo bekijken de kinderen het verhaal vanuit
verschillende perspectieven.
Lied voor de komende periode: ‘Ik Heb Jezus nodig’ ELB435
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’
Welkom Senna, Linde, Cody, Olivia en Brith
Senna de Lange, Linde Willems en Cody v/d Voort worden binnenkort vier jaar. Tijdens de
wisselmorgen zullen ze op school komen kijken. Na de vakantie beginnen Senna, Linde en Cody in
groep 1. Olivia Heeren en Brith de Jong komen ook na de vakantie bij ons op school. Olivia in groep 6
en Brith in groep 3. Olivia en Brith zullen tijdens de wisselmorgen ook kennismaken met hun nieuwe
groep. We wensen jullie alle vijf een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.
Jarigen
Hieronder staan de kinderen die de komende weken jarig zijn. Allemaal een fijne verjaardag
toegewenst!
13 juli: Reyano van der Vegt
23 juli: Senna de Lange
23 juli: Dion Kampman
26 juli: Gerjan Bloemendal
28 juli: Sophie Immink
31 juli: Olivia Heeren
2 augustus: Rozemarijn Huiskes
7 augustus: Romée Pastoors
11 augustus: Thijs Stegeman

12 augustus: Manon Berends
12 augustus: Tess Lennips
12 augustus: Yara Willems
20 augustus: Sanne Lubbers
23 augustus: Cody v/d Voort
25 augustus: Owen Otten
30 augustus: Floris Ringsma
7 september Jade Kleinjan

Bestuur en MR
Voor Margreet Willems was dit het laatste jaar als lid van het bestuur. Miranda Lubbers zal Margreet
Willems vervangen. We willen Margreet hartelijk bedanken voor haar inzet! We wensen Miranda veel
succes met het haar nieuwe werkzaamheden. Naast Miranda Lubbers zitten Thea Coppelmans
(voorzitter), Erik Binnenmars (penningmeester) en Jolanda Winters (secretaris) in het bestuur.
Henriette ten Brinke is de afgelopen jaren voorzitter geweest van de MR. Na de zomervakantie zal
Harriet Dijkman haar vervangen. Alitha Middag wordt de nieuwe voorzitter van de MR. De MR bestaat
dan uit vier leden. Namens het team: Alitha Middag en Harriet Dijkman. Namens de ouders: Marijn
Willems en Marlies Dogger.
Voorstellen
Hallo, mijn naam is Miranda de Jong, 41 jaar, samenwonend met Hendri, mama van Sanne en Niek
en woonachtig te Vroomshoop. Ik werk als senior relatiebeheerder bij de Jong & Laan accountants
belastingadviseurs in Nijverdal. Ik ben werkzaam in de MKB-praktijk. Daarnaast ben ik als teamleider
van de MKB-afdeling verantwoordelijk voor de planning en de voortgang daarvan. Veel afwisselend
werk en veel klantencontact, dat vind ik heel leuk. Als ik niet werk probeer ik zoveel mogelijk tijd te
besteden aan mijn gezin, samen leuke dingen doen, zoals wandelen en fietsen. Ik ben zelf een oudleerling van De Hoekstee, dus de school is voor mij geen onbekend terrein. Ik vond het nu, na een
paar jaar, weleens tijd worden om iets meer betrokken te raken bij school. Het invullen van de
vrijgekomen plek in het bestuur lijkt mij dan ook een mooie gelegenheid om dit bereiken. Ik heb er in
ieder geval veel zin in.
Uitnodiging bestuur
Het bestuur nodigt alle ouders en kinderen uit voor een hapje en een drankje. U
bent op donderdag 19 juli om 15.00 uur van harte welkom op school, om samen
met ons het schooljaar af te sluiten.
Ouderpanel
Donderdag 28 juni was er weer een ouderpanel. We hebben o.a. gesproken over ‘De zorg op PCBS
De Hoekstee’. Het verslag is te lezen in de bijlage van deze nieuwsbrief. Het verslag staat ook op
onze website.
Werkzaamheden zomervakantie
In de zomervakantie zullen alle wc’s gerenoveerd worden. Er worden in alle wc’s nieuwe vloeren
gelegd. Daarnaast worden de kranen vervangen. De wc’s van de kleuters worden verwijderd en er
worden nieuwe toiletten geïnstalleerd. De werkzaamheden zullen de eerste drie weken van de
zomervakantie worden uitgevoerd door Groen installatie uit Ommen en door Stonage uit Rijssen.
In het lokaal van groep 3/4 zal een nieuwe WIFI verbinding worden geïnstalleerd. In de vorige
nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we een nieuwe methode hebben aangeschaft voor het
aanvankelijk lezen. Daarnaast hebben we een nieuwe schrijfmethode aangeschaft. Doordat de
software in de nieuwe leesmethode uitgebreider is en er een koppeling is met de opdrachten die de
kinderen op papier maken, is het maken van de digitale opdrachten
steeds belangrijker geworden. Deze digitale opdrachten kunnen op
elke leerling individueel worden afgestemd. Dit kan voor zowel lezen
als spelling. Om het optimale rendement uit de lessen te halen en geen
tijd te verliezen met het opstarten en inloggen van computers werken
alle kinderen in groep 3 daarom met een I pad. Om een snelle
verbinding te realiseren wordt er in de zomervakantie een nieuwe WIFI
verbinding geïnstalleerd.
In de gemeenschapsruimte gaat Mans een mooie kast maken die we kunnen gebruiken als
opslagruimte voor alle materialen van de methode Alles-in-1. Op de kast kunnen de kinderen werkjes
neerzetten die ze gemaakt hebben in de groep.
Schoonmaakavond
Morgenavond is er 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.

Afscheid groep 8
Dinsdag 17 juli gaan de meester en juffen samen met
de kinderen uit groep 8 een leuke activiteit doen en
samen eten. De kinderen uit groep 8 mogen beslissen
wat ze willen doen. Dinsdagavond 17 juli is de
afscheidsavond. De avond begint om 19.00 uur in De Garve. Groep 7/8 zal de musical ‘Bende op de
camping’ opvoeren. Rond 20.30 uur is de musical afgelopen. U kunt dan bij de uitgang een vrije gift
geven. Dit geld gebruiken we voor leuke activiteiten voor de kinderen in het nieuwe schooljaar.
De ouders en kinderen van groep 8 gaan vervolgens naar school. Het team neemt daar afscheid van
de kinderen. Alle kinderen zijn dinsdag 17 juli om 12.00 uur vrij. Iedereen is welkom op de feestavond,
maar we begrijpen dat het voor kinderen in de onderbouw een lange avond kan zijn. De kinderen uit
groep 1 t/m 4 zullen de voorstelling daarom maandagmiddag 16 juli bekijken tijdens de generale
repetitie.
Enkele ouders van de kinderen uit groep 7/8 hebben de afgelopen weken een aantal avonden het
decor voor de musical gemaakt en beschilderd. Het resultaat is erg mooi geworden. We zijn hier erg
blij mee. Hartelijk dank voor de hulp! Vanaf woensdag 18 juli staan de foto’s van de musical en van
het prachtige decor op onze site. Op woensdag 18 juli begint de school om 9.30 uur.
Afscheid
Kacper, Rozemarijn, Julian, Thijs, Sem, Dion, Gerjan, Indy, Mika en Tess gaan volgend schooljaar
naar het voorgezet onderwijs. We wensen jullie allemaal veel succes op jullie nieuwe school!
Enquête
De ouders van de kinderen uit groep 8 krijgen elk schooljaar een enquête mee naar huis. Wilt u de
enquête voor a.s. woensdag 18 juli inleveren? Alvast hartelijk dank!
Rapport
Donderdag krijgen alle kinderen (m.u.v. kinderen die net op school zitten), hun rapport mee naar huis.
In het rapport zit ook een overzicht met de CITO resultaten. De CITO toetsen worden elk schooljaar in
januari en juni gemaakt. De kinderen in groep 1 maken de CITO toetsen alleen in juni. De kinderen
kunnen een l t/m V scoren. De l staat voor een score van de 20% hoogst scorende leerlingen. De V
staat voor de 20% laagst scorende leerlingen. Hieronder staat het in een overzicht. De scores zijn
vergeleken met de landelijke resultaten.
In het rapport zit als bijlage ook een grafiek. Elke punt in de grafiek is een toetsmoment in januari (ll) of
juni (lll). Elk schooljaar wordt de CITO toets namelijk tweemaal afgenomen, in januari (ll) en in juni (lll).
In de grafiek hieronder ziet u een voorbeeld van de resultaten van een leerling uit groep 3 t/m groep 8
op het vakgebied spelling, rekenen, woordenschat of begrijpend lezen.

I 20% hoogst scorende leerlingen
II 20% boven het landelijke gemiddelde
III 20% op het landelijke gemiddelde
IV 20% onder het landelijke gemiddelde
V 20% laagst scorende leerlingen

Wisselmorgen
Op woensdag 18 juli is de wisselmorgen. Alle kinderen gaan dan een kijkje nemen in hun nieuwe
groep en bij de nieuwe meester of juf. Op woensdag 18 juli begint de school om 9.30 uur. De kinderen
gaan van 10.45 uur tot 12.30 uur naar hun nieuwe groep.
TSO
Vanaf volgend schooljaar zal Jessica Gerrits op dinsdag en donderdag aanwezig zijn bij het
overblijven van de kinderen uit groep 1 t/m 4. Op maandag zullen afwisselend Janneke Roddenhof,
Daphne Hams, Jolien Valk, Margreet Willems en Anita Willems aanwezig zijn. De kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 eten, net als dit schooljaar, in de klas bij de leerkracht.
Slotfeestdag
Donderdag 19 juli is de slotfeestdag. De school begint dan om 10.30 uur. De fruittas hoeft niet mee. Er
wordt gezorgd voor drinken en wat lekkers. Ook blijven de kinderen deze dag over op school. Voor
eten wordt gezorgd. Het thema is ‘verkeer en vervoer’. Alle kinderen mogen verkleed op school
komen. We hebben voor deze dag (veel) kosteloos materiaal nodig. De kinderen kunnen dat deze
week en begin volgende week inleveren op school. Rond 15.00 uur is de slotfeestdag afgelopen.
Vrijdag 20 juli om 10.30 uur begint dan de zomervakantie.
WensAmbulance
Op de slotfeestdag komt de WensAmbulance op school. De vrijwilligers van de WensAmbulance
zullen een uitleg geven aan de kinderen over de ambulance en het werk van de stichting. De stichting
WensAmbulance is een non-profit organisatie en wordt bemand door vrijwilligers. De WensAmbulance
heeft als doel mensen met een chronische ziekte of mensen in hun terminale levensfase professioneel
comfortabel vervoer aan te bieden ten aanzien van een bepaalde wens of behoefte. Op deze wijze
zijn ze in staat om een droom te realiseren. Tijdens de uitleg mogen de kinderen natuurlijk ook in de
ambulance kijken. De WensAmbulance helpt mensen gratis. Ze zijn hierbij afhankelijk van giften. De
komende anderhalve week mogen de kinderen geld
meenemen voor de WensAmbulance. We hopen natuurlijk
dat we op donderdag 19 juli een mooi bedrag kunnen
overhandigen aan de vrijwilligers. De kinderen kunnen op
verschillende manieren geld inzamelen, door bijvoorbeeld
klusjes uit te voeren voor familieleden of buren of door lege
flessen in te leveren, etc. Bij de hoofdingang staat een doos
waar kinderen de bijdrage in kunnen doen. Wilt u dit voor
woensdag 18 juli doen? Alvast hartelijk dank!
Materiaal oude methode aanvankelijk lezen
We hebben een nieuwe methode aangeschaft voor lezen en spelling in groep 3. Mocht u
belangstelling hebben voor materialen van de oude methode dan kunt u deze ophalen samen met uw
zoon of dochter. Kinderen kunnen de materialen niet zelf meenemen naar huis aangezien het o.a.
gaat om letterdozen die erg kwetsbaar zijn. U kunt de materialen t/m a.s. vrijdag ophalen bij juf Nienke
of juf Lina.
Data nieuwe schooljaar
In de tweede week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de nieuwe schoolkalender. Hieronder staan
de activiteiten in de eerste twee schoolweken.
-Maandag 3 september begint de school weer.
-Op maandag 3 september is er een luizencontrole.
-Op maandag 3 september gaat groep 3/4 zwemmen in de Carrousel in
Ommen. Op de wisselmorgen krijgen de kinderen het zwemrooster
2018-2019 mee naar huis.
-Op woensdag 5 september is er Spel- en Boekenplan.
-Woensdag 12 september is de startactiviteit en is er een inloopavond in
alle groepen.
-Donderdag 13 september begint de school om 9.30 uur.

Stoepkrijt
De leerlingenraad heeft vorig jaar een knikkerwedstrijd georganiseerd. Dat was een groot succes! Dit
jaar hebben ze weer iets leuks bedacht. Alle kinderen kregen vorige week stoepkrijt. Daarmee
mochten ze, in de pauzes, een mooie tekening maken op het schoolplein. Donderdagmiddag zijn de
tekeningen beoordeeld door de leerlingenraad. Femke, Linn, Mark, Tom en Vince, Marel Willems en
Jade hebben een leuk prijsje uitgezocht. Bekijk de resultaten van de mooie tekeningen op
www.hoekstee.nl.

Groep 2 naar groep 3
Donderdag 28 juni en dinsdag 3 juli hebben de kinderen uit groep 2 voor de eerste keer gekeken in
groep 3. Ze hebben een les gemaakt uit de nieuwe methode die we hebben aangeschaft voor lezen
en spelling. Ook hebben ze gekeken naar de nieuwe I pad waar alle kinderen in groep 3 volgend jaar
mee werken. De foto’s staan op www.hoekstee.nl.

Bedankt
Het afgelopen schooljaar hebben weer veel ouders meegeholpen met het organiseren van
verschillende activiteiten. We willen iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet. We hebben dit als
team zeer gewaardeerd en hopen ook volgend schooljaar weer gebruik te mogen maken van uw hulp
bij het organiseren van de vele activiteiten op onze mooie school!
Pleinwachtrooster
maandag
9 juli: Miranda Willems
dinsdag
10 juli: Mirjam Otten
donderdag
12 juli: Annabel Lennips
vrijdag
13 juli: Jessica Gerrits
maandag

16 juli: Jan Schottert

Agenda
Maandag

9 juli t/m vrijdag 13 juli:
Tien-minuten-gesprekken op
verzoek van de leerkracht
Dinsdag
10 juli: Schoonmaakavond
Donderdag 12 juli: Rapport mee
Dinsdag
17 juli: Kinderen zijn om 12 uur vrij
Groep 8 gaat ’s middags een leuke activiteit doen
Feestavond om 19.00 uur
Woensdag 18 juli: Wisselmorgen. School begint om 9.30 uur
Donderdag 19 juli: Slotfeestdag. School begin om 10.30 uur
Borrel georganiseerd door het bestuur
Vrijdag
20 juli: Groep 1 t/m 8 is om 10.30 uur vrij.
Maandag
23 juli t/m vrijdag 31 augustus: Zomervakantie

De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar is op maandag 3 september. We wensen u allen een
fijne zomervakantie!
Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

