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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Pas op! 
Exodus 19, Exodus 20: 1-17 en Exodus 31: 18 
Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen tafelen. Tien aanwijzingen die helpen op weg 
naar het beloofde land. Het is een kostbaar verbond, maar ook een breekbaar verbond. Je moet er 
zuinig op zijn! 
 
Het thema voor volgende week is: Hoe kun je dat nou doen? 
Exodus 32: 1-20 en Exodus 34 
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij dat de Israëlieten een gouden kalf hebben 
gemaakt als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit verontwaardiging gooit hij de stenen 
tafelen kapot. Maar het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes opnieuw zijn tien woorden van leven. 
 
Lied voor de komende periode: God heeft een plan met je leven. Opwekking 233 
 

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 speelt de baas’ 
 
Welkom 
Ivan Lamberink en Sven de Lange 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!  
 
Voorstellen Janet Leemhuis 
Ik ben Janet Leemhuis, ik ben 24 jaar en ik woon in Sibculo. Een paar jaar geleden 
heb ik ook stage gelopen op De Hoekstee voor de studie onderwijsassistent. Nu 
ben ik begonnen met de PABO en dacht ik, ik ga weer gezellig terug naar de 
Hoekstee! Mijn vrije tijd besteed ik graag aan korfballen, fitnessen en vrienden. 
Met vriendelijke groet, 
Janet Leemhuis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Pepernotenactie  
De activiteitencommissie organiseert ook dit 
schooljaar weer een actie. Vorig jaar was dit de 
bloembollenactie. We hebben vorig jaar van de 
opbrengst een mooi scherm gekocht voor in de 
hal. Dit schooljaar is er een pepernotenactie. 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, 
ook op het internet. Met de nieuwe tablets kunnen 
de kinderen 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.  
 
De actie begint volgende week. De kinderen kunnen t/m woensdag 7 november zakjes verkopen. De 
inhoud is 250 gram strooigoed, 5 chocolademunten en 3 kikkers/muizen. Een zakje kost €5,-. Het is 
de bedoeling dat de kinderen direct het geld ontvangen. Er kunnen zakjes verkocht worden aan 
familieleden, vrienden, buren, ect. Op donderdag 8 november wordt de bestelling doorgevoerd. Twee 
weken later zal de bestelling worden geleverd. Diederik Telman heeft een mooie flyer gemaakt. Deze 
zit in de bijlage van de nieuwsbrief. Volgende week krijgen de kinderen allemaal een flyer en een 
invulformulier mee naar huis. We hopen natuurlijk, net als vorig jaar, op een mooie opbrengst!  
 
NSCCT 
Net als vorig schooljaar zal na de herfstvakantie in de groepen 4 
t/m 7 de NSCCT worden afgenomen. NSCCT staat voor Niet 
Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Bij de afname krijgen de 
kinderen een boekje met opdrachten die ze zelfstandig gaan 
maken. Dit zal buiten de groep afgenomen worden door meester 
Henk. Meester Henk zal bijvoorbeeld eerst groep 4 uit de groep halen. De kinderen uit groep 4 maken, 
na instructie, allemaal zelfstandig het boekje met opdrachten. Na een uur zijn de kinderen klaar en 
gaan dan terug naar hun eigen groep. Met de resultaten krijgen we beter zicht op de cognitieve 
capaciteiten van kinderen. Hiermee kunnen leerkrachten hun instructies nog beter afstemmen op de 
ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Door inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten van kinderen 
wordt elk kind in staat gesteld om zich te ontwikkelen volgens haar of zijn cognitieve capaciteiten. 
Door de kinderen daarna uit te dagen op hun eigen niveau betekent dit minder frustraties door te 
makkelijk of te moeilijk werk. Elk schooljaar zullen we de NSCCT afnemen. Uiteraard zal het resultaat 
tijdens de tien-minuten-gesprekken samen met de CITO scores besproken worden. 
 
De Boekstee 
Vanaf deze week krijgen de kinderen weer boeken uit ‘De Boekstee’ mee naar huis om zelf te lezen of 
om te worden voorgelezen. In de schoolkalender en in elke nieuwsbrief staat de datum waarop de 
kinderen de boeken kunnen inleveren. In diezelfde week zullen de kinderen ook weer boeken 
meekrijgen in de rode tas van de Boekstee. Natuurlijk lezen de kinderen ook boeken uit ‘De Boekstee’ 
in de klas. Deze boeken zullen ze bewaren in hun vak.  
 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen die 
vanaf een jonge leeftijd worden voorgelezen op 
latere leeftijd voorlopen op lees- en 
leervaardigheden. Uit de onderzoeken blijkt dat 
als een kind iedere dag wordt voorgelezen dat 
de taal- en leesvaardigheid kan oplopen tot een 
voorsprong van meer dan een half jaar op 
kinderen die minder vaak of nooit worden 
voorgelezen. We hopen daarom dat net als vorig 
schooljaar er weer veel kinderen boeken lezen 
(of worden voorgelezen) uit ‘De Boekstee’. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Schaken groep 5 t/m 8 
Afgelopen vrijdagmiddag hebben de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 een workshop schaken gevolgd. 
De komende vrijdagen zullen ze elke vrijdagmiddag schaakles krijgen. Over een paar weken kunnen 
ze, als alle lessen zijn gevolgd, hun schaakdiploma halen.  
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Fietscontrole  
A.s. woensdag gaan de verkeersouders de jaarlijkse fietscontrole weer uitvoeren. Kinderen van groep 
3 t/m 8 mogen deze ochtend hun fiets meenemen naar school voor een controlebeurt. In de bijlage 
een overzicht op welke punten de fiets wordt gecontroleerd. Fietsen die na de controle nog niet 
helemaal ‘Oke’ zijn, kunnen woensdag 18 oktober nogmaals gecontroleerd worden.  
De verkeersouders 
 
Voorstelling groep 3/4 
A.s woensdag gaat groep 3/4 naar de Carrousel in Ommen. Ze gaan de voorstelling ‘De koning van 
Katoren’ bekijken. Het vervoer is geregeld. De voorstelling begint om 10.45 uur en duurt ongeveer 1 
uur. Veel plezier! 
 
Kinderboekenweek 
Op maandag 1 oktober was de opening van de 
Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Kom 
erbij!’. Tijdens de opening hebben juf Nienke en juf 
Willemieke het thema uitgelegd. Donderdagmiddag 
sluiten we de Kinderboekenweek af. U bent om 
13.00 uur tot ongeveer 15.00 uur van harte welkom 
in de gemeenschapsruimte. Tijdens de afsluiting 
worden de zilveren en gouden griffel en de zilveren 
en gouden penseel uitgereikt. Ook wordt de 
voorleeskampioen van De Hoekstee gekozen.   
 
Groep 1 t/m 4 vrij 
A.s. vrijdag zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Herfstdag onder- en bovenbouw 
Dinsdag 16 oktober is de herfstdag voor de bovenbouwgroepen. De bovenbouwgroepen beginnen 
gewoon om 8.45 uur. Om 9.30 uur vertrekken ze met de auto naar manege De Hazelhorst in Den 
Ham. Vanuit Den Ham gaan ze naar kasteel Eerde. Ze worden daar rondgeleid door een gids. Op 
donderdag 18 oktober gaan de onderbouw groepen naar Vroomshoop. Voor veel kinderen in de 
onderbouwgroepen is het een lange dag. Ze beginnen daarom iets later om 9.30 uur. Om 13.30 zijn 
ze weer terug in Beerzerveld en zijn ze vrij.  
 
In het bos bij kasteel Eerde en in de bossen in Vroomshoop gaan 
de kinderen allerlei leuke activiteiten doen. Het is de bedoeling dat 
de kinderen een eigen rugzak meenemen die ze makkelijk kunnen 
dragen in het bos. De kinderen hoeven geen fruit, drinken en brood 
mee te nemen. Ze krijgen tussen de middag een lekkere lunch 
verzorgd door de activiteitencommissie. Denkt u aan aangepaste 
kleding? We maken er twee leuke en leerzame dagen van!  
 
Week van de Pauzehap 
Van maandag 24 september t/m vrijdag 28 september was het  de ‘Week van de Pauzehap’. Tijdens 
de ‘Week van de Pauzehap’ hebben de kinderen geleerd hoe lekker en leuk het is om te kiezen voor 
gezonde tussendoortjes. De kinderen hebben o.a. aardbeien, bleekselderij, mandarijnen en kwark met 
banaan gegeten. Op de laatste dag mocht iedereen een zelf meegenomen gezond tussendoortje 
opeten in de pauze. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.  
 

   
 
Bezoek kleuters Besthmenermolen 
De kleuters hebben op woensdag 26 september een bezoek gebracht aan de Besthmenermolen in 
Ommen. Ze hebben een uitleg gekregen over hoe de molen werkt en ze mochten ook nog mee 
helpen om maismeel te maken. Alle ouders die gereden hebben, hartelijk dank! Bekijk alle foto’s op 
www.hoekstee.nl. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Muzieklessen 
Maandag 1 oktober is juf Alinda weer begonnen met het geven 
van de muzieklessen in groep 5/6. Elke maandagmiddag worden 
de muzieklessen gegeven in groep 5/6. De kinderen krijgen 
naast de lessen van juf Alinda ook les van andere vakdocenten 
muziek. Tijdens deze lessen mogen ze slag-, blaas, strijk- en 
toetsinstrumenten uitproberen. De komende weken zijn de 
blaasinstrumenten aan de beurt. Vanaf november krijgen ook de 
groepen 1/2, 3/4 en 7/8 muziekles van juf Alinda.  
 
Maandvoorstelling groep 7/8 
Vrijdag 28 september was de maandvoorstelling van groep 7/8. De voorstelling ging over het thema 
van Alles-in-1 ‘De Middeleeuwen’. Er was o.a. een quiz en een poppenkastvoorstelling over dit thema. 
Bekijk alle foto’s op onze site. 
 

   
 
Dierendag 
Donderdag 4 oktober was het weer dierendag. De kinderen mochten ’s ochtends een huisdier 
meenemen naar school. De grotere huisdieren mochten op het schoolplein om 8.45 uur een rondje 
lopen. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.   
 

   
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster  
maandag     8 okt: Jacqueline v/d Werfhorst 
dinsdag        9 okt: Miranda Willems 
donderdag 11 okt: Henriette v/d Vegt 
vrijdag        12 okt: Annemarie Kamphuis 
 
maandag    15 okt: Mirjam Otten 
dinsdag      16 okt: Jolien Valk 
donderdag 18 okt: Lilian Nijenhuis 
vrijdag        19 okt: Jessica Gerrits 
 
maandag   29 okt: Winanda Reefhuis 
dinsdag     30 okt: Katja Lennips 
donderdag  1 nov: Marlies Dogger 
vrijdag         2 nov: Willemien Stoeten 
 

Agenda 
Maandag    8 okt:  Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6 
                              MR vergadering 
Woensdag 10 okt: Gr 3/4 gaat naar de voorstelling ‘De Koning van Katoren’ 
                              Fietscontrole 
Donderdag 11 okt: ’s Middags afsluiting Kinderboekenweek 
Vrijdag        12 okt: Groep 1 t/m 4 vrij 
Maandag    15 okt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8 
                               Schoolzwemmen gr 3/4 
Dinsdag     16 okt: Herfstdag bovenbouw 
Woensdag 17 okt: Spel- en Boekenplan 
Donderdag 18 okt: Herfstdag onderbouw van 9.30 uur tot 13.30 uur 
Maandag    22 okt t/m vrijdag 26 okt: Herfstvakantie 
Maandag    29 okt: Luizencontrole 
                               Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6 
Dinsdag      30 okt: Vergadering activiteitencommissie 
Woensdag  31 okt: Spel- en Boekenplan 
Maandag      5 nov: Studiedag leerkrachten. Kinderen vrij. 


