Website: www.hoekstee.nl Twitter en Facebook: @pcbsdehoekstee
E-mail: pcbsdehoekstee@gmail.com Tel.nr: 0523-251247

Klasbord

05-11-2018

Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Kom maar
Deuteronomium 34: 1-12 en Jozua 3 en 4
Na een lang leven van honderdtwintig jaar sterft Mozes. Hij gaat het beloofde land niet binnen, maar
ziet het vanuit de verte. ‘Kom maar’, zegt God tegen hem. Onder leiding van Jozua trekt het volk
verder. De Heer zorgt ervoor dat ze door de Jordaan kunnen trekken: Kom maar, hier begint het
nieuwe leven.
Het thema voor volgende week is: Ben jij een engel?
Rechters 13: 1-23
Het is een beloofd land, maar dat betekent niet dat het altijd goed gaat. Er breken donkere tijden aan
voor Israël: Iedereen doet waar hij zelf zin in heeft in plaats van te leven volgens Gods wet. De
Israëlieten worden overheerst door de Filistijnen. In die tijd komt er een engel bij een vrouw met een
bijzonder bericht: Ze zal een zoon krijgen en hij zal een begin maken met de bevrijding van zijn volk.
Simson is zijn naam.
Lied voor de komende periode: Onze vader die in de hemel… ELB 325.
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 lacht uit’
Welkom
Noa Schulenburg en Amber Willems worden binnenkort 4 jaar. De komende weken komen ze een
paar keer op school kijken in groep 1. We wensen jullie allebei een fijne tijd bij ons op school!
Jarigen
Hieronder de jarigen van november en (begin) december. Allemaal een fijne verjaardag toegewenst!
6 november: Ivan Lamberink
9 november: Sven de Lange
28 november: Noa Schulenburg
2 december: Mark Coppelmans
7 december: Thijs Dunnewind
10 december: Alissa Bolks
14 december: Brith de Jong
16 december: Thyan van der Vegt

Plusgroep
De leerkrachten vullen van alle kinderen een hoogbegaafdheidssignaleringslijst in. Kinderen die meer
aankunnen worden dan op bepaalde momenten begeleid buiten de groep met plustaken. Hiervoor is
een hoogbegaafdheidbeleid gemaakt, waarin criteria staan waar kinderen aan moeten voldoen om te
kunnen deelnemen aan de plusgroep en op welke manier deze kinderen worden uitgedaagd.
De criteria hebben niet alleen te maken met de scores op de methodegebonden toetsen en de nietmethodegebonden toetsen (CITO). We kijken ook naar de motivatie en werkhouding van de leerling.
Met elke leerling in de plusgroep vindt vooraf een gesprekje met de leerkracht plaats, waarin de
leerling vertelt waarom hij of zij graag in de plusgroep wil.
Juf Alitha geeft de komende periode 1 keer in de 14 dagen les aan de
plusgroep. Deze lessen duren twee uur en vinden plaats op
dinsdagmorgen in de gemeenschapsruimte. De kinderen maken in de
plusgroep extra werk buiten de methode. U
kunt hierbij denken aan het uitdiepen van een
bepaald onderwerp dat aansluit bij de
belevingswereld van het kind en dat
vervolgens aan elkaar of aan de klas wordt
gepresenteerd. Ook wordt er gewerkt met het
‘Grote vooruitwerklabboek’ voor hoogbegaafde kinderen. Bij de kleuters en in
groep 3/4 werken de kinderen uit de ‘Slimme kleuterkist’, waarin veel spellen
zitten die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar
die extra uitgedaagd kunnen worden. Ook hebben we een Bee-Bot, voor
groep 1 t/m 4, en Lego Mindstorms, voor groep 5 t/m 8. Met de Bee-Bot en
Lego Mindstorms leren de kinderen programmeren. Het doel van de plusgroep en het
hoogbegaafdheidbeleid is dat kinderen uitgedaagd blijven om te leren. Er wordt aangesloten bij het
niveau van elke leerling. De kinderen worden zowel cognitief als sociaal emotioneel uitgedaagd.
Pepernotenactie
Veel kinderen hebben hun bestelformulier voor de
pepernotenactie al ingeleverd. De bestelformulieren kun
je t/m a.s. donderdagochtend inleveren bij meester Henk.
Donderdagmiddag wordt de bestelling doorgevoerd. Van
de opbrengst gaan we nieuwe tablets kopen. De kinderen
kunnen met de nieuwe tablets, naast het maken van de
reken- en taalopgaven via Snappet, o.a. Engels en
topografie oefenen. Ook kunnen ze spelling oefenen, via
het programma Bloon, en gebruik maken van het internet
voor bijvoorbeeld Alles-in-1. Rond 20 november zullen de
zakjes pepernoten geleverd worden.
Luizencontrole
Maandag 29 oktober zijn de luizenmoeders weer op school geweest om alle kinderen te controleren.
Er zijn geen luizen aangetroffen.
Dankdag
A.s. woensdag gaan we naar de Sionskerk in Mariënberg. De kerkdienst begint om 8.45 uur.
We vertrekken samen vanaf school om 8.25 uur. De kinderen moeten dus iets eerder op school
komen. Het thema van de dienst is ‘Alles geef ik u’. De verhalen uit Markus 12: 41-44 staan centraal
‘De arme weduwe die een paar centen doneert’.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind voor die tijd naar de wc is geweest? Tijdens de dienst is er
kinderoppas aanwezig. Aan het einde van de dienst is er een collecte voor de zendingsdoelen van
school.
Tien-minuten-gesprekken
Woensdag 14 november en donderdag 15 november zijn er weer tien-minuten-gesprekken voor de
kinderen uit groep 1 die in de eerste maanden van 2018 vier jaar zijn geworden en voor de kinderen
uit groep 2 t/m 8. De kinderen hebben vorige week allemaal een uitnodiging meegekregen. We hopen
u allen te kunnen ontvangen en op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen van uw kind(eren).
Tijdens de tien-minuten-gesprekken zal ook de uitslag van de afname van de NSCCT van groep 4 t/m
7 worden besproken.

Inloop alle groepen
Dinsdag 13 november is er van 8.20 uur tot 8.40 uur weer een inloop in alle groepen. U bent,
eventueel samen met uw zoon of dochter, van harte welkom om dan een kijkje te nemen in de groep.
De inloop van de kleuters van woensdag 14 november vervalt.
Voorlichting beeldscherm gebruik, roken en alcohol
Net als vorig jaar wordt er ook dit schooljaar voorlichting gegeven aan de kinderen
van groep 7/8 over verslavingen en internetgebruik. Op maandag 19 november,
maandag 26 november en maandag 10 december zal Tactus Verslavingszorg
voorlichting geven aan de kinderen over beeldschermgebruik, roken en alcohol.
Tijdens de voorlichting wordt ingegaan op
ervaringen met beeldschermgebruik en bewustwording van
zelfcontrole en gewoontegedrag. Ook krijgen de kinderen
voorlichting over de thema’s afhankelijkheid en het omgaan met
sociale druk. De gastlessen worden ’s middags gegeven. Op de
laatste bijeenkomst, op maandag 10 december, laten de
kinderen zien wat ze geleerd hebben. De ouders van de
kinderen uit groep 7/8 zijn op maandag 10 december van 14.15
uur tot 15.15 uur van harte welkom om te kijken naar de
verschillende presentaties.
Bericht van de GGD
Soms heb je een vraag: Mijn kind en media
Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met beeldschermen: thuis, op school en op
straat. Met media bezig zijn is leuk en biedt kinderen veel kansen. Voor ouders is het soms lastig om
in de gaten te houden wat er online allemaal gebeurt, wat geschikte websites en spelletjes zijn en
hoelang kinderen per dag media mogen gebruiken. Hoe kun je hier goed mee omgaan? Een paar tips:
-Praat met je kind over het gebruik van media
-Maak duidelijke afspraken over mediagebruik in het hele gezin en deel deze afspraken met de oppas
en opa’s en oma’s
-Praat met anderen over hoe zij het doen
-Gebruik media samen
-Praat met je kind over wat hij ziet
-Geef het goede voorbeeld
Wil je meer lezen over mediagebruik door kinderen? Bekijk dan de tipsheet over mediagebruik voor o
tot 5 jarigen en/of voor 6 tot 12 jarigen op www.nji.nl. Of bekijk het filmpje over beeldschermkinderen
op www.groterworden.nl/. Wil je verder praten over beeldschermgebruik in jouw gezin of heb je andere
vragen over de ontwikkeling of opvoeding van je kind(eren)? Je bent van harte welkom bij ons gratis
inloopspreekuur op het consultatiebureau, op maandag van 9.00 tot 9.30 uur (niet in de
schoolvakanties) en op donderdag van 13.00 tot 13.30 uur. Je kunt ons ook mailen:
jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl of bellen via 088 443 07 02.
Nicole Mulder
Jeugdverpleegkundige
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland
Privacy
In juni 2018 heeft u de brief n.a.v. de invoering van de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) ontvangen. In de brief kon u de onderstaande vragen beantwoorden:
O Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s en filmpjes op de Facebookpagina, Klasbord, het
Twitteraccount en de website van PCBS De Hoekstee.
O Ik geef toestemming voor het plaatsen van de voor- en achternaam van onze zoon en/of dochter in
de schoolkalender en het plaatsen van ons telefoonnummer.
O In sommige gevallen wordt de voor- en achternaam en de adresgegeven en telefoonnummer
geplaatst in de schoolgids (bijvoorbeeld als u plaatsneemt in een commissie, bestuur of MR etc.). Ik
geef hiervoor toestemming.
Wij zijn verplicht een aantal keren per jaar u er op te wijzen dat u te allen tijde uw keuze kunt wijzigen.
Mocht u uw keuze willen wijzigen dan kunt u dit aangeven bij meester Henk of een mail sturen naar
pcbsdehoekstee@gmail.com.

Dorcas Voedselactie
Vanaf vorige week dinsdag staan er dozen van de Dorcas Voedselactie in de
hal van school. U kunt op verschillende manieren meedoen met de Dorcas Voedselactie. Dit kan door
levensmiddelen (jam, thee, suiker, tandpasta, liga, rijst, etc.) mee te nemen naar school en deze in de
doos te leggen. U kunt ook geld overmaken via een machtiging of gift via NL04RABO0106250000. De
boodschappenlijst en het machtigingsformulier liggen in de hal van de school. Tot en met woensdag
kunnen er boodschappen worden ingeleverd.
Herfstdag onder- en bovenbouw
De groepen 1 t/m 4 zijn donderdag 18 oktober naar het bos in Vroomshoop geweest. Tijdens de
wandeling door het bos kwamen ze verschillende opdrachten tegen. Om 12 uur was er voor iedereen
een lekkere pannenkoek. De bovenbouwgroepen zijn dinsdag 16 oktober naar manege De Hazelhorst
en naar het bos bij kasteel Eerde geweest. Ze hebben een uitleg gekregen over het werken op een
manage en samen met een gids hebben ze door het bos gelopen op zoek naar mooie bladeren,
paddenstoelen en dieren. In het bos hebben ze o.a. een salamander gevonden. Alle ouders die
geholpen hebben, hartelijk dank! Bekijk alle foto’s op onze site, www.hoekstee.nl.

Pleinwachtrooster
maandag 5 nov: Studiedag
dinsdag
6 nov: Ineke Kuilder
donderdag 8 nov: Anneke Ringsma
vrijdag
9 nov: Henrieth Flierman
maandag 12 nov: Nanda Hofsink
dinsdag
13 nov: Daphne Harms
donderdag 15 nov: Anita Willems
vrijdag
16 nov: Jolanda Winters
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

19 nov: Janneke Roddenhof
20 nov: Thea Coppelmans
21 nov: Marijn Willems
22 nov: Annemarie Kamphuis

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag
5 nov: Studiedag leerkrachten. Kinderen vrij.
Woensdag 7 nov: Dankdag
Maandag 12 nov: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Voorlichting ouders Vechtdal College Ommen
om 19.30 uur
Dinsdag
13 nov: Inloop in alle groepen
Voorlichting ouders Vechtdal College Ommen
om 19.30 uur
Woensdag 14 nov: Tien-minuten-gesprekken
Donderdag 15 nov: Tien-minuten-gesprekken
Maandag 19 nov: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Schoolzwemmen gr 3/4
Voorlichting groep 7/8 Tactus verslavingszorg
Dinsdag
20 nov: Voorlichting ouders Vechtdal College Hardenberg
om 19.30 uur
Maandag 21 nov: Voorlichting ouders De Nieuwe Veste Hardenberg
Donderdag 22 nov: Voorlichting ouders Noordik Vroomshoop
Maandag 26 nov: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Voorlichting groep 7/8 Tactus verslavingszorg

