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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Tel je mee?
Lucas 1: 5-56
Elk jaar brengen mensen in de tempel een offer: dan geven ze een cadeau aan God. Wie mag dat
cadeau geven? Het lot wijst Zacharias aan. Zijn verwondering wordt nog groter als in de tempel een
engel aan hem verschijnt die zegt dat hij een zoon zal krijgen. Ook Maria krijgt bezoek van een engel:
Zij, een gewoon meisje uit Nazaret, wordt de moeder van Jezus.
Het thema voor volgende week is: Alles plus één
Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a
Johannes krijgt zijn naam op de achtste dag. Dat is de dag van zeven plus één, de dag van de volheid
en dan nog net iets meer. De profeet Micha vertelde eeuwen eerder al over een mens die Israël
compleet zou maken. Hij zal geboren worden in Betlehem, de stad van koning David.
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 vertrouwen elkaar’
Voorstellen stagiaire
Mijn naam is Mayke Hendriks, ik ben 16 jaar en zit op het Alfa College
in Hardenberg. Mijn opleiding is Helpende zorg en welzijn en voor deze
opleiding moest ik een stage zoeken bij ouderen, kinderen of
gehandicapten. Ik vind kinderen super leuk dus zo ben ik hier terecht
gekomen. Ik loop het hele jaar stage in groep 1/2, eerst alleen op de
maandag en vanaf februari ook op dinsdag. Tot nu toe vind ik het heel
leuk op de hoekstee het is een hele leuke en gezellige school.
Met vriendelijke groet,
Mayke Hendriks

Juf Gerda en Juf Willemieke
Op maandag 10 december werkt juf Willemieke voor het laatst in groep 5/6. Op woensdag 12
december is juf Karin weer terug. We willen juf Willemieke hartelijk bedanken voor het vervangen van
juf Karin. We wensen juf Karin veel succes met het hervatten van haar werkzaamheden.
We zijn blij om te melden dat zowel juf Willemieke als juf Gerda bij ons op school blijven.
Juf Willemieke zal elke vrijdagochtend bij ons op school zijn en juf Gerda zal vanaf januari haar
werkzaamheden op de woensdag continueren.
Juf Willemieke zal 1 keer in de 14 dagen juf Harriet vervangen op vrijdagochtend in groep 1/2. Juf
Harriet neemt dan ouderschapsverlof op. De andere vrijdagochtend is juf Willemieke ambulant en zal
ze beschikbaar zijn om kinderen in en buiten de groep extra te helpen.
Juf Gerda zal op woensdag ook kinderen in en buiten de groep begeleiden. Soms zal juf Gerda
invallen in een groep zodat (duo-) leerkrachten kunnen overleggen en/of administratie kunnen
bijwerken. Hiervoor is extra geld beschikbaar gesteld door het rijk, in het kader van
werkdrukvermindering. In de weken dat juf Gerda een leerkracht vervangt is ze niet aanwezig op de
woensdag.
Op deze wijze is er naast de ondersteuning van juf Erna op de dinsdag en de donderdag ook extra
ondersteuning op de woensdag en vrijdagochtend. We zijn hier uiteraard erg blij mee!
In juni heeft u de formatie voor het hele schooljaar ontvangen. Hieronder nogmaals het overzicht
vanaf januari 2019.
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Extra ondersteuning op de dinsdag en donderdag: Erna v/d Lugt
Extra ondersteuning op de woensdag: Gerda Wagter
Extra ondersteuning 1 keer in de 14 dagen op de vrijdagochtend: Willemieke Scholman
Vakdocent muziek: Alinda Mars
Vakdocent gymnastiek: Ingeborg Hoge
Muziekles
Vorige week dinsdag heeft vakdocent muziek juf Alinda weer muziekles gegeven in alle groepen. De
foto’s staan op www.hoekstee.nl. Ook staan er op onze facebookpagina twee leuke filmpjes. Vandaag
heeft juf Alinda weer muziekles gegeven in groep 5/6. Morgen is juf Alinda er weer om muziekles te
geven in de andere groepen.

Plusgroep onder- en bovenbouw
Een keer in de twee weken geeft juf Alitha les aan de plusgroep
bovenbouw. Vorige week woensdag hebben de kinderen gekeken
of ze analytisch, praktisch of creatief zijn ingesteld. Ook hebben
ze nagedacht over het maken van een pepernotenmachine. De
machine hebben ze daarna ook gemaakt. Het resultaat is op onze
site te zien. Vorige week donderdagmiddag heeft juf Nienke les
gegeven aan de plusgroep onderbouw. Dit schooljaar zal juf
Nienke dit een aantal keren doen. De kinderen hebben o.a.
gewerkt met de Bee-bot en spelletjes gespeeld uit de slimme
kleuterkist. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.

Sinterklaasfeest
Vorige week woensdag hebben de kinderen uit groep 1 t/m 4 hun
schoen gezet. Een dag later was het een grote puinhoop in de
lokalen, maar gelukkig had de rommelpiet iets lekkers in de schoen
gedaan. Morgenmiddag is er weer pietengym voor alle groepen. De
kinderen mogen ’s middags verkleed op school komen. Tijdens de
gymles kunnen de kinderen hun pietendiploma behalen.

Woensdag komt Sinterklaas rond 8.45 uur bij ons op school. Hij zal dan eerst
toegezongen worden. U bent hierbij van harte welkom. Ook niet schoolgaande
kinderen en hun ouders zijn van harte welkom. De kinderen hoeven geen fruit
en drinken mee te nemen. Wilt u er ’s morgens voor zorgen dat uw auto aan de
kant staat, zodat er ruim baan gemaakt kan worden voor de Sint en zijn pieten?
Kerstbakjes maken
Op donderdagmiddag 13 december gaan we samen kerstbakjes maken. De
kinderen moeten hiervoor een bakje, frutsels om de kerstbakjes te versieren, een
dunne kaars en groen uit de tuin meenemen. Hierbij kunt u denken aan skimnia,
bandwilg, hulst, blauwspar, hedrabessen, etc. We hopen op een gezellige morgen.

Kerst
Op 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. Zie hieronder een
uitleg over dit goede doel. 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.
Uitleg zending
Op 17 februari 2019 gaan Dinand en Margreet Hallink uit Den Ham twee weken naar Kenia om daar
met Dutch Dental Care (DDC) tandheelkundige zorg te verlenen aan kinderen die geen toegang tot
zorg hebben. Margreet is tandartsassistente en Dinand is monteur bij Wolbers Water Management.
Dutch Dental Care zendt tweemaal per jaar teams uit naar Kenia. Deze
bestaan uit tandartsen, mondhygiënistes, assistentes en algemene
ondersteuning. Als vrijwilligers verlenen zij op scholen gratis zowel
curatieve- als preventieve hulp. Het doel van Stichting Dutch Dental
Care is om in Kenia belangeloos met eenvoudige middelen,
tandheelkundige hulp, preventie en educatie te verlenen. Hiernaast staat
een foto van Margreet en Dinand Hallink. We hopen dat we ze een
mooie cheque kunnen aanbieden!
Pleinwachtrooster
maandag
3 dec: Mirjam Otten
dinsdag
4 dec: Jolien Valk
donderdag 6 dec: Lilian Nijenhuis
vrijdag
7 dec: Willemien Stoeten
maandag
10 dec: Winanda Reefhuis
dinsdag
11 dec: Katja Lennips
donderdag 13 dec: Marlies Dogger
vrijdag
14 dec: Henrieth Flierman
maandag
17 dec: Nanda Hofsink
dinsdag
18 dec: Ineke Kuilder
donderdag 20 dec: Henriette v/d Vegt

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag

3 dec: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Schoolzwemmen gr 3/4
Dinsdag
4 dec: Muziek in alle groepen
Pietengym
Woensdag 5 dec: Sinterklaasfeest
Maandag 10 dec: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Voorlichting Tactus groep 7/8
Woensdag 12 dec: Spel- en Boekenplan
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

