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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Ik heb het voor je over
Genesis 28: 10-22 en Genesis 29: 1-20
Jakob gaat weg van zijn ouders en zijn broer Esau. In de woestijn doet hij een bijzondere ontdekking:
God gaat met hem mee. Over een ladder gaan engelen naar boven en beneden: God overbrugt de
afstand tussen de aarde en de hemel. Jakob komt bij zijn oom Laban en wordt verliefd op Rachel.
Hij werkt zeven jaar voor zijn oom om met Rachel te kunnen trouwen.
Het thema voor volgende week is: Kijk dan naar me!
Genesis 29: 21-35 en Genesis 30: 1-24
Na de bruiloft blijkt dat Lea de plaats van haar jongste zus heeft ingenomen. Jakob werkt nog eens
zeven jaar om ook met Rachel te kunnen trouwen. Lea krijgt kinderen en hoopt dat Jakob nu van haar
zal houden; maar hij heeft alleen maar aandacht voor Rachel.
Lied voor de komende periode: Je mag er zijn. Kinderopwekking 180
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’
Luizen
Er zijn luizen geconstateerd. Wilt u uw zoon of dochter controleren? A.s. donderdag komen de
luizenmoeders weer op school. In de bijlage van deze nieuwsbrief meer informatie over luizen.
Po in actie
Op dinsdag 27 juni hebben basisscholen in Nederland een uur lang gestaakt. U heeft dit kunnen lezen
in de brief die in juni is meegegeven aan alle kinderen. Donderdag 5 oktober zal er weer gestaakt
worden. Wij zullen niet staken. Op de website www.pofront.nl kunt u meer lezen over de staking en de
eisen van de vakbonden.

Informatieavond en startactiviteit
Vorige week was er de inloop in alle groepen. Aansluitend was de startactiviteit georganiseerd door
het bestuur en de MR. We hebben samen levend ganzenbord gespeeld. We vonden het fijn dat er
veel ouders aanwezig waren. Het was een leuke avond!

Kinderpostzegels
Woensdag 27 september is de start van de actie ‘Kinderpostzegels 2017’. De kinderen uit groep 7/8
mogen een week lang postzegels en kaarten verkopen voor het goede doel. Meer informatie staat op
www.kinderpostzegels.nl.
Op Voeten en Fietsen
Vorige week was de landelijke actiedag ‘Op Voeten en
Fietsen’. De bedoeling van de actiedag is om fietsen en
lopen bij kinderen te bevorderen, zodat ze 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. De verkeerscommissie heeft de kleurplaten
van de actie ‘Op Voeten en Fietsen’ bekeken.
Dinsdagmorgen zijn de winnaars bekend gemaakt door de
verkeersouders. De mooiste kleurplaten zijn gemaakt door
Floris Willems, Lisa Stoeten, Lotte Nijenhuis, Sophie
Nijenhuis, Thyan v/d Vegt, Daley v/d Vegt, Jade Kleinjan en
Tess Bijkerk.
Muziek
Vanaf dit schooljaar krijgen de kinderen in groep 5/6 elke maandagmiddag les van een vakdocent
muziek. De kinderen krijgen in blokken van vier weken les in strijk-, koper, hout-, snaar- en
slagwerkinstrumenten. Ook in andere groepen zal de muziekdocent dit schooljaar muzieklessen gaan
geven en leerkrachten helpen bij de voorbereiding van muzieklessen. De foto's van de eerste
muziekles in groep 5/6 staan op onze site.

Alles-in-1
Sinds vorig schooljaar werken we met de methode Allesin-1. Dit is een nieuwe methode voor de vakken
geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, natuur en Engels,
waarin in vier jaar tijd 20 projecten worden behandeld.
Vanaf dit schooljaar werkt ook groep 4 met de methode
Alles-in-1. De thema’s waarover gewerkt wordt zijn in
groep 4 anders dan in de groepen 5 t/m 8. De groepen 5
t/m 8 werken altijd over hetzelfde thema. Op deze manier
kunnen de kinderen uit groep 5/6 ook samenwerken met
kinderen uit groep 7/8.

De kinderen uit groep 4 hebben vorige week gewerkt over
het maken van plattegronden van bijvoorbeeld een nieuw
lokaal of de school. Ook hebben ze gewerkt over hun
eigen buurt en straat. Elke week wordt afgesloten met
een verhaal of een gedicht. Deze week ging het gedicht
over ‘Mijn standbeeld’. De kinderen hebben als
verwerking hun eigen plattegrond en hun eigen
standbeeld gemaakt. Dit hebben ze gedaan met
verschillende materialen zoals lego, klei en K’nex
In groep 5 t/m 8 is het thema ‘Nederland’. De kinderen
werken over een stad of een provincie. Meer foto’s staan
op onze site, www.hoekstee.nl.

Klasbord
Veel ouders hebben zich aangemeld voor Klasbord. Hebt u dit nog niet gedaan dan kan dat nog
steeds. U kunt zich aanmelden via de inlogcode op de brief die de kinderen vorige week hebben
meegekregen. 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.

Pleinwachtrooster
maandag
18 sept: Miranda Willems
dinsdag
19 sept: Anita Willems
donderdag 21 sept: Lilian Bruns
vrijdag
22 sept: Willemien Stoeten
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

25 sept: Roelof-Jan Dogger
26 sept: Jolanda Winters
28 sept: Janneke Roddenhof
29 sept: Henrieth Flierman

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

2 okt: Margreet Willems
3 okt: Anneke Ringsma
5 okt: Brenda Bloemendal
6 okt: Hendriette Kampman

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag

18 sept: Schoolzwemmen groep 3/4
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Woensdag 20 sept: Spel- en Boekenplan
Maandag 25 sept t/m vrijdag 29 sept:
Week van de Pauzehap
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Dinsdag
26 sept: Vergadering activiteitencommissie
Woensdag 27 sept: Start Kinderpostzegels
Donderdag 28 sept: Inloop in alle groepen
KlasseLunch groep 7/8
Vrijdag
29 sept: Maandvoorstelling groep 7/8
Maandag
2 okt: Schoolzwemmen groep 3/4
Vergadering MR
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8

