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Nieuw schooljaar 
De zomervakantie is weer voorbij. Het is fijn om iedereen weer terug te zien op school!  We hopen ook 
dit schooljaar weer op een leuk en leerzaam jaar, waarin we mooie momenten met elkaar mogen 
beleven. 
 
Lieve God, 
 
Ik ben blij dat ik mag leven 
in een land waar vrede is  
Ik ben blij dat ik mag wonen 
in een huis waar liefde is 
 
Ik ben blij dat ik een plek heb 
met familie om me heen 
Daarom wil ik U bedanken 
want alleen is maar alleen 
 
Ik ben blij dat ik kan spelen 
met mijn vriendjes op het plein 
Samen lachen, samen delen 
Ik ben blij dat ze er zijn 
 
Ik blij dat U mijn Vriend bent 
U bent altijd om mij heen 
Daarom wil ik U bedanken  
want alleen is maar alleen 
 

Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Ik heb jou nodig! 
Exodus 3: 1-14, Exodus 3: 15-4: 21 en 27-31 
God heeft Mozes nodig: Hij moet naar de farao van Egypte gaan om te zeggen dat hij het slavenvolk 
moet laten gaan. Mozes aarzelt en zegt dat hij het niet kan. Uiteindelijk gaat hij toch, zijn broer Aäron 
gaat met hem mee. 

 
Het thema voor volgende week is: Weg! 
Exodus 5: 1-11, Exodus 7-10 en Exodus 12: 29-42 
De farao wil het volk Israël niet laten gaan. Nadat er tien zware plagen over Egypte zijn gekomen, 
gaan ze toch. Zo vertrekt het volk van God: weg uit de slavernij, op weg naar een veelbelovende 
toekomst. 

 
Lied voor de komende periode: ‘Zie de zon, zie de maan’ NLB 8b 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 vertrouwen elkaar’ 
 
Welkom 
Ferran Dogger en Sanne Lennips worden binnenkort 4 jaar worden. De komende weken komen ze 
een paar keer op school kijken in groep 1. Roxanne Pleeging is na de zomervakantie begonnen in 
groep 7. We wensen jullie alle drie een fijne tijd bij ons op school!  
 
Jarigen 
Hieronder de jarigen van eind september en oktober. Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 
15 september:  Linde Willems  
23 september:  Floris Willems  
22 september:  Lotte Nijenhuis  
28 september:  Ferran Dogger  
 
 1  oktober:       Bram Roddenhof 
 2  oktober:       Sanne Lennips 
18 oktober:       Lise Winters  
 
Floor is geboren 
Juf Karin en Mark hebben op vrijdag 27 juli een dochter gekregen. Haar naam 
is Floor. We wensen juf Karin en Mark veel geluk! Hiernaast staat een mooie 
foto van Floor. Vandaag zijn juf Karin en Floor op school geweest om te 
trakteren. Meer foto’s van het trakteren staan op onze site, www.hoekstee.nl.  
 

      
 
TSO 
Vorige week hebben de kinderen de inschrijfformulieren voor de TSO meegekregen. Als u deze nog 
niet heeft ingeleverd, wilt u dit dan morgen doen? De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 blijven over in de 
gemeenschapsruimte samen met een overblijfmoeder. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 blijven over 
in de groep samen met de juf. De kinderen die niet overblijven mogen vanaf 12.50 uur weer op school 
komen. Dit i.v.m. het overzicht op het plein.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Klasbord 
Op Klasbord worden berichten en foto’s geplaatst die te maken hebben 
met de groep. U kunt hierbij denken aan belangrijke data, repetities, een 
foto tijdens de les of activiteit, etc. Klasbord is geen open website, maar een beveiligde omgeving, 
waarin alleen u als ouders kunt inloggen. U kunt alleen inloggen in de groep van uw zoon of dochter.  
 
In de zomervakantie zijn alle ouders en kinderen die zich vorig jaar hebben aangemeld overgezet naar 
de nieuwe ‘Klasbord groep’. Als het goed is heeft u hier een melding van gehad. Mocht er iets niet 
goed zijn gegaan of heeft u zich in voorgaande jaren niet aangemeld voor Klasbord dan kunt u dit 
melden bij de juf van de groep of bij meester Henk.  
 
Inloop avond en startactiviteit  
Vorige week hebben alle kinderen de informatiefolder 
meegekregen naar huis. U heeft daarin kunnen lezen dat 
u a.s. woensdagavond van 18.30 uur tot 19.00 uur van 
harte welkom bent om een kijkje te nemen in de groep 
van uw zoon/dochter. Mochten er na het lezen van deze 
informatiefolder nog vragen zijn, dan kunt u die dan ook stellen. Aansluitend zal de startactiviteit 
plaatsvinden georganiseerd door het bestuur en de MR. A.s. donderdag begint de school om 9.30 uur.  
 
Spel- en boekenplan 
Voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. We delen daarom elk jaar in groep 1/2 
tasjes uit van het Spel- en Boekenplan. Mevrouw Bijkerk en mevrouw Willems hebben vorige week de 
tasjes weer uitgezocht en uitgedeeld aan de kleuters. De kleuters kunnen elke twee weken hun tasje 
inleveren en een nieuwe ophalen. Op woensdag 19 september en woensdag 3 oktober zijn mevrouw 
Bijkerk en mevrouw Willems weer aanwezig om de tasjes te vervangen. Alle data van het Spel- en 
Boekenplan staan in de schoolkalender en worden ook geplaatst in de agenda op de site. We hopen, 
dat net als vorig schooljaar, weer veel kleuters meedoen! 
 
Bericht van de GGD  
Oproep aan ouders van kinderen van 5 jaar  
Binnenkort komt de doktersassistente van GGD IJsselland langs op school. Bij de kinderen van 5 jaar 
doet ze een ogen- en gehoortest. Alle ouders ontvangen een brief en/of e-mail van GGD IJsselland. 
Hierin staat een link naar een vragenlijst in Mijn Kinddossier, het online ouderportaal. Denken jullie er 
aan deze vragenlijst in te vullen, zodat de doktersassistente de onderzoeken kan uitvoeren? Kijk voor 
meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg op www.ggdijsselland.nl/mijnkind.  
 
Oproep aan ouders van kinderen van 10-11 jaar 
Binnenkort komt de doktersassistente van GGD IJsselland langs op school. Ze meet en weegt de 
kinderen van 10-11 jaar. Alle ouders ontvangen een brief en/of e-mail van GGD IJsselland. Hierin 
staat een link naar een vragenlijst in Mijn Kinddossier, het online ouderportaal. Denken jullie er aan 
deze vragenlijst in te vullen, zodat de doktersassistente de onderzoeken kan uitvoeren? Kijk voor 
meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg op www.ggdijsselland.nl/mijnkind.  
 
Op Voeten en Fietsen 
Op maandag 17 september is de landelijke actiedag ‘Op Voeten en Fietsen’. 
De bedoeling van de actiedag is om fietsen en lopen bij kinderen te 
bevorderen, zodat kinderen later op een zelfstandige en veilige manier kunnen 
deelnemen in het verkeer. Door vaker te lopen of te fietsen vermindert ook het 
aantal auto’s bij de school, waardoor de schoolomgeving veiliger wordt. Om 
aandacht te vragen voor deze actie delen de ouders van de verkeerscommissie, op maandag 17 
september, kleurplaten uit voor een kleurwedstrijd. Je kunt deze weer inleveren op school. De 
verkeerscommissie zal daarna een aantal winnaars uitkiezen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Werkzaamheden vakantie 
In de zomervakantie zijn er nieuwe vloeren gelegd in alle wc’s. Ook de kranen en toiletrolhouders zijn 
in alle wc’s vervangen. De kleutertoiletten zijn daarnaast ook vernieuwd. In de gemeenschapsruimte 
heeft Mans een mooie kast gemaakt, waarin we o.a. alle kisten met daarin de projecten van de 
methode Alles-in-1 kunnen opbergen. Ook heeft Mans een mooie tabletkast gemaakt, waarin alle 
nieuwe IPads van groep 3 kunnen worden opgeladen. In groep 3/4 is er een nieuwe WIFI verbinding 
aangelegd, zodat alle nieuwe IPads van groep 3 optimaal werken.  
 

   
 

  
 

   
 
 

 
 
      
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster 
maandag      10 sept: Miranda Willems 
dinsdag        11 sept: Daphne Hams 
donderdag    13 sept: Lilian Nijenhuis 
vrijdag           14 sept: Jessica Gerrits 
 
maandag      17 sept: Jan Schottert 
dinsdag        18 sept: Anneke Ringsma 
donderdag    20 sept: Janneke Roddenhof 
vrijdag           21 sept: Willemien Stoeten 
 
maandag       24 sept: Margreet Willems 
dinsdag         25 sept: Jolanda Winters 
donderdag    27 sept: Anita Willems 
vrijdag           28 sept: Henriette Flierman  
 
 

Agenda 
Maandag     10 sept:  Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6 
Woensdag   12 sept:  18.30 uur: Inloop in alle groepen  
                                   19.00 uur: Startactiviteit 
Donderdag   13 sept:  School begint om 9.30 uur 
Donderdag   13 sept:  Screening GGD voor 5, 10 en 11 jarigen 
                                    School begint voor groep 1 t/m 4 om 9.30 uur 
Maandag      17 sept:  Op voeten en fietsen 
                                    Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8 
                                    Schoolzwemmen gr 3/4 
Woensdag    19 sept:  Spel- en Boekenplan  
Maandag      24 sept t/m vrijdag 28 sept: Week v/d Pauzehap 
Maandag      24 sept:  Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6 
Dinsdag        25 sept: Vergadering activiteitencommissie 
Woensdag    26 sept: Start Kinderpostzegelactie 
Donderdag    27 sept: Inloop in alle groepen 
Vrijdag          28 sept: Maandvoorstelling gr 7/8 


