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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Wie kan ons redden?
Exodus 14: 9-31, Exodus 15: 1-18 en Exodus 15: 22-26
Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De farao zit hen achterna om hen terug te brengen
naar Egypte; wie kan hen nog redden? Als geen mens meer weet hoe het verder moet, weet God het
wel. Hij wijst een weg door het water.
Het thema voor volgende week is: Kun jij dat oplossen?
Exodus 16: 11-24, Exodus 17: 1-7 en Exodus 18
Er is geen eten. Er is geen drinken. Er is ruzie en gemopper. Moet Mozes dat allemaal oplossen? God
helpt, met brood uit de hemel en water uit de rots. Jetro vertelt Mozes dat hij niet alles zelf moet willen
oplossen, anderen moeten hem daarbij helpen.
Lied voor de komende periode: ‘Zie de zon, zie de maan’ NLB 8b
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’
Voorstellen juf Anne Karine
Graag stel ik me bij deze aan u voor. Mijn naam is Anne Karine van der
Stelt, 31 jaar en woonachtig een paar dorpen verder aan het kanaal in
Daarlerveen. In mijn vrije tijd volleybal ik en lees ik graag een mooi boek
of tijdschrift. Ik heb mijn pabodiploma behaald en inmiddels ondervonden
dat het ondersteunend werk in de klas mij erg ligt en ik hier voldoening
uit haal. De komende periode ben ik op dinsdagmorgen in groep 3 en 4
aanwezig om te helpen waar nodig. Ik kijk ernaar uit om er een fijne en
leerzame tijd van te maken op De Hoekstee en ga u daar vast
ontmoeten! Voor een praatje of vragen bent u altijd van harte welkom.
Hartelijke groet, Anne Karine van der Stelt

Vakdocent gymnastiek
Vanaf woensdag 3 oktober krijgen de kinderen uit de
groepen 1 t/m 6 gymles van een vakdocent gymnastiek,
juf Ingeborg. Elke woensdag zal zij lesgeven van 8.45 uur tot 11.45 uur in sporthal ‘De Sprong’. De
muzieklessen van de vakdocent muziek, juf Alinda, beginnen binnenkort weer.
Gymdagen:
Groep 1/2: Woensdag en donderdag (bij slecht weer)
Groep 3/4: Maandag (om de week) en woensdag
Groep 5/6: Dinsdag en woensdag
Groep 7/8: Dinsdag en donderdag
Week van de Pauzehap
Deze week is de ‘Week van de pauzehap’. Tijdens de Week van de pauzehap leren de kinderen
hoe lekker en leuk het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes. De komende week krijgen de
kinderen een cracker met aardbeien, banaan met kwark en een sateprikker met bleekselderij en
partjes mandarijn. Meer informatie kunt u lezen op www.ikeethetbeter.nl.
Bezoek kleuters Besthmenermolen
De kleuters gaan a.s. woensdag naar de Besthmenermolen in Ommen. Ze
krijgen een uitleg en een rondleiding in de molen. De kleuters vertrekken
om 9.30 uur.
Kinderpostzegels
A.s. woensdag gaat de actie ‘Kinderpostzegels 2018’ van start. De kinderen uit groep 7/8 mogen een
week lang postzegels en kaarten verkopen voor het goede doel. De kinderen uit groep 7/8 zijn
woensdag om 12.00 uur vrij zodat ze gelijk met andere kinderen van omliggende scholen kunnen
beginnen met verkopen. Meer informatie over de Kinderpostzegelactie staat op
www.kinderpostzegels.nl.
Inloop alle groepen
A.s. donderdag 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 a.s. woensdag vervalt.
Maandvoorstelling groep 7/8
A.s. vrijdag is de maandvoorstelling van groep 7/8. Alle ouders en de
kinderen uit groep 7/8 zijn van harte welkom om de voorstelling om
11.30 uur te bekijken in de gemeenschapsruimte.
Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek. De kinderenboekenweek staat dit jaar in het
teken van vriendschap. Het thema is ‘Kom erbij!’. Tijdens de Kinderboekenweek zullen we natuurlijk
veel boeken lezen. De afsluiting, waarin o.a. de gouden griffel en het gouden penseel worden
uitgereikt, is op donderdagmiddag 11 oktober.

Dierendag
Donderdag 4 oktober is het weer dierendag. De kinderen
mogen ’s ochtends een huisdier meenemen naar school.
In de gemeenschapsruimte maken wij plek voor de gekooide dieren. De grotere huisdieren mogen op
het schoolplein om 8.45 uur een rondje lopen. Natuurlijk zijn ook de knuffeldieren van harte welkom.
Het is de bedoeling dat de kinderen de gekooide dieren tussen de middag weer meenemen naar huis.
Fietscontrole
Op woensdag 10 oktober 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. Fietsen die na de controle nog niet helemaal ‘Oke’
zijn, kunnen woensdag 18 oktober nogmaals gecontroleerd worden.
De verkeersouders
Op Voeten en Fietsen
Vorige week maandag was het 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 verkeersouders hebben
kleurplaten uitgedeeld voor een kleurwedstrijd. Vorige week woensdag hebben ze de winnaars
bekend gemaakt. De mooiste kleurplaten zijn gemaakt door: Jesse Winters, Senna de Lange, Torsten
Reefhuis, Lotte Nijenhuis, Manon Coppelmans, Lise Winters, Marel Willems, Daley v/d Vegt en Tess
Bijkerk. Bekijk de foto’s op www.hoekstee.nl.

Muziekvoorstelling
Groep 5/6 is vorige week naar een muziekvoorstelling in de
Voorveghter geweest. De kinderen konden luisteren naar muziek
en natuurlijk ook meedoen. Tijdens de voorstelling werd er
uitgelegd welke muziekstijlen er zijn. Alle ouders die gereden
hebben, hartelijk dank.

Ontruimingsoefening
Vorige week dinsdag hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Alle kinderen zijn onder
begeleiding van de juffen naar het grasveld bij sporthal ‘De Sprong’ gelopen. Toen de school
gecontroleerd was konden alle kinderen weer terug naar hun lokaal. De oefening is goed verlopen.
Over een half jaar gaan we nog een keer oefenen.

Pleinwachtrooster
maandag
24 sept: Margreet Willems
dinsdag
25 sept: Jolanda Winters
donderdag 27 sept: Anita Willems
vrijdag
28 sept: Henriette Flierman
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

1 okt: Jan Schottert
2 okt: Thea Coppelmans
4 okt: Janneke Roddenhof
5 okt: Jolanda Winters
8 okt: Jacqueline v/d Werfhorst
9 okt: Miranda Willems
11 okt: Henriette v/d Vegt
12 okt: Margreet Willems

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

24 sept t/m vrijdag 28 sept: Week v/d Pauzehap
24 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
25 sept: Vergadering activiteitencommissie
26 sept: Start Kinderpostzegelactie
Bezoek kleuters Besthmenermolen
Donderdag 27 sept: Inloop in alle groepen
Vrijdag
28 sept: Maandvoorstelling gr 7/8
Maandag
1 okt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Woensdag
3 okt: Start Kinderboekenweek
Spel- en Boekenplan
Donderdag
4 okt: Dierendag
Vrijdag
5 okt: Dag van de leraar
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

