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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Mijn familie 
Genesis 43: 15-34, Genesis 44: 1-3 en Genesis 45 
Na veel gebeurtenissen maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. Hij straft hen niet voor hun daden, 
maar vertelt dat God zelf het zo gewild moet hebben. Uiteindelijk wordt ook de oude vader Jakob naar 
Egypte gehaald. 
 
 
Het thema voor volgende week is: Laat je stem horen! 
Jesaja 2: 1-5, Jesaja 7: 1-17 en Jesaja 40: 1-11 
Jesaja mag de mensen gaan vertellen dat het goed komt in hun land. Maar welke woorden moet hij 
gebruiken? God zelf geeft hem zijn woorden. Daardoor kan Jesaja vertellen over de vrede die komen 
zal en hoe God voor de mensen zal zorgen. 
 
Lied voor de komende periode: Laat de kinderen tot Mij komen. ELB 278 
 
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 helpen elkaar’ 
 
Stagiaire 
Mijn naam is Emaly Valstar en ik ben 17 jaar oud. Mijn hobby’s zijn volleyballen, 
en spelen en werken met kinderen. Ik mag vanaf maandag 20 november bij groep 
1/2 stage gaan lopen. Ik hoop hier veel ervaring op te doen en een plezierige tijd 
te hebben. Ik zal hier stage gaan lopen tot aan de zomervakantie, de eerste tijd 
zul je mij alleen op maandag zien en vanaf februari op de maandag en op de 
dinsdag. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in. Tot dan!! 
 
Studiedag 
Op maandag 27 november staat er een studiedag gepland voor de leerkrachten. De kinderen zijn op 
deze dag vrij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PO in actie 
Aan het begin van dit kalenderjaar is ‘PO in actie’ (PO betekent ‘primair onderwijs’) opgezet. Meer dan 
40.000 leerkrachten hebben zich hierbij aangesloten. Deze actie is opgezet, omdat leerkrachten zich 
zorgen maken over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. Werkgevers en 
werknemers in alle onderwijssectoren roepen daarom op om meer te investeren in 
het primair onderwijs. In juni en in september is er door veel scholen gestaakt. Ook is 
de petitie 360.000 keer getekend door ouders en leerkrachten.   
 
De redenen voor de stakingen zijn de enorme werkdruk voor de leerkrachten en de 
lage salarissen. Veel leerkrachten zijn om deze redenen de laatste jaren gestopt en 
er zijn te weinig nieuwe leerkrachten bijgekomen. Het gevolg is dat er op dit moment al een 
lerarentekort is en dat dit tekort in de komende jaren schrikbarend zal gaan groeien wat gevolgen zal 
hebben voor het onderwijs aan uw kinderen. Door het tekort zullen klassen groter worden en zal er 
minder aandacht zijn voor elke individuele leerling.  
 
In het nieuwe regeerakkoord is er een extra bedrag opgenomen. Helaas is twee weken geleden 
bekend gemaakt dat er toch weer bezuinigd wordt op het onderwijs. De reden is dat er een tegenvaller 
is vanuit het vorige kabinet. Dit bedrag wordt in mindering gebracht met de voorgenomen investering. 
PO in Actie vindt de totale investering voor de komende vier jaar in het primair onderwijs niet 
voldoende. Het lerarentekort zal snel oplopen en hier wordt door het nieuwe kabinet te weinig aan 
gedaan. Op 5 december zal de begrotingsbehandeling OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 
plaatsvinden in de Tweede Kamer. Als er dan geen extra geld beschikbaar komt voor het onderwijs 
zal er op dinsdag 12 december gestaakt worden.   
 
Op dinsdag 12 december staat er een leuke activiteit gepland, namelijk: ‘Samen kerstbakjes maken’. 
De ouders van de activiteitencommissie zijn al druk bezig met de voorbereidingen en enkele ouders 
hebben al vrij genomen om mee te helpen. We hebben daarom besloten om ’s ochtends wel samen 
kerstbakjes te maken. Mocht er begin december een staking worden uitgroepen dan gaat het maken 
van de kerstbakjes door en zullen de kinderen daarna vrij zijn. Dit zal waarschijnlijk rond 11.00 uur 
zijn. Of er een staking wordt uitgeroepen is, zoals u hierboven leest, nog niet zeker. In de week van 5 
december zullen we u hierover verder informeren.  
 
Flessenactie voor een nieuw klimrek 
Er is al veel geld opgehaald voor het nieuwe klimrek. Je kunt nog steeds 
geld inleveren. Dit kun je doen door lege flessen te verzamelen, in te 
leveren in de supermarkt en het statiegeld (dus niet de flessen!) mee te 
nemen naar school. In elke klas staat een bus, waarin de kinderen het 
geld kunnen doen. In de bijlage van deze nieuwsbrief de flyer die de vader 
van Floris Ringsma heeft gemaakt. Succes allemaal!  
 
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen binnenkort nieuwe tafels en stoelen. Heeft u belangstelling 
voor de 'oude' tafels en stoelen dan kunt u dit doorgeven aan meester Henk. Voor een vrije gift mag u 
een setje (of meerdere) meenemen. 
 
Muzieklessen in alle groepen 
De kinderen in groep 5/6 krijgen elke maandagmiddag 
les van verschillende vakdocenten muziek, waarin ze 
kennismaken met verschillende instrumenten. Een van 
de vakdocenten is Alinda Mars.  
 
Morgen, dinsdag 21 november, zal Alinda muzieklessen 
gaan geven in de groepen 1/2, 3/4 en 7/8. Ook in 
december, januari, maart en april zullen deze 
muzieklessen gegeven worden door Alinda in de 
groepen 1/2, 3/4 en 7/8. De kinderen in de groepen 5 t/m 8 kunnen, op vrijwillige basis, ook op 
donderdag van 15.00 uur tot 15.30 uur les krijgen van muziekvereniging De Broederband. U kunt uw 
kind hiervoor opgeven bij de leerkracht.  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Doedag groep 8 
De kinderen uit groep 8 gaan morgen naar de ‘Doedag’ van het Noordik in Vroomshoop. De kinderen 
zullen met de bus opgehaald worden en tijdens de ‘Doedag’ verschillende lessen volgen op het 
Noordik.  
 
Informatieavond groep 7/8 
Op donderdag 30 november is er een informatieavond voor alle ouders van groep 7/8. Er komen 
contactpersonen van het Noordik Vroomshoop en van het Vechtdal college Hardenberg. Zij vertellen 
over het voortgezet onderwijs in het algemeen en over hun eigen school in het bijzonder. We houden 
deze avond één keer in de twee jaar. Daarom zijn ook de ouders van groep 7 uitgenodigd. We 
beginnen om kwart voor 7 met koffie en we verwachten dat de avond tot ongeveer negen uur duurt.  
 
Spel en boekenplan 
Bij de kleuters worden er regelmatig tasjes ingeleverd en opgehaald voor het Spel- en Boekenplan. 
We zijn hier blij mee! De kleuters kunnen elke twee weken hun tasje blijven inleveren en een nieuwe 
ophalen. Op woensdag 29 november en woensdag 13 december 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. 
 
Sinterklaasfeest 
Dinsdagmiddag 28 november is er pietengym in de gymzaal. De kinderen 
mogen ’s middags verkleed op school komen. Tijdens de gymles kunnen de 
kinderen hun pietendiploma behalen. 
 
Woensdag 29 november mogen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hun schoen zetten. Vergeet dus 
niet een extra schoen of laars mee te nemen. Sinterklaas is altijd erg blij met een mooie tekening!  
 
Dinsdag 5 december komt Sinterklaas rond 8.45 uur bij ons op school. Hij zal dan eerst toegezongen 
worden in de gemeenschapsruimte. 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? De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn dinsdagmiddag 5 december vrij. 
 
Groep 5/6 op bezoek bij De Koppel 
Op dinsdag 14 november zijn de kinderen uit groep 5/6 naar De Koppel in Hardenberg geweest. De 
Koppel is een natuuractiviteitencentrum, waar elk jaar verschillende exposities worden gehouden die 
gaan over de natuur. Groep 5/6 is naar de expositie ‘Insecten…..onmisbaar’ geweest. De kinderen 
hebben geleerd hoe de voedselketen werkt en welke plaats insecten innemen in de voedselketen. Ze 
hebben ook geleerd welke invloed de mens hierop heeft. Hieronder enkele foto’s die op het Klasbord 
staan van groep 5/6. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster 
maandag        20 nov: Jolien Valk 
dinsdag          21 nov: Jolanda Winters 
donderdag     23 nov: Anita Willems 
vrijdag            24 nov: Jessica Gerrits 
 
maandag        27 nov: Kinderen vrij 
dinsdag          28 nov: Mirjam Otten 
donderdag     30 nov: Henriette van der Vegt 
vrijdag             1 dec: Gerlien Huiskes 
 
maandag         4 dec: Mariska Zweers 
dinsdag            5 dec: Thea Coppelmans 
donderdag       7 dec: Annabel Lennips 
vrijdag              8 dec: Mariska Binnenmars 
 
maandag        11 dec: Miranda Willems 
dinsdag           12 dec: Ineke Kuilder 
donderdag      14 dec: Lilian Nijenhuis 
vrijdag             15 dec: Willemien Stoeten 

Agenda 
Maandag     20 nov: Schoolzwemmen groep 3/4 
                                 Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8 
Maandag     27 nov: Studiedag leerkrachten. De kinderen zijn vrij. 
Dinsdag       28 nov: Pietengym 
Woensdag   29 nov: Schoen zetten  
Woensdag   29 nov: Spel- en Boekenplan 
Donderdag  30 nov: Informatieavond gr 7/8 
Maandag       4 dec: Schoolzwemmen groep 3/4 
                                 Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8 
Dinsdag         5 dec: Sinterklaasviering 
                                 Groep 1 t/m 4 is ’s middags vrij. 
 
  
 


