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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Laat me gaan
Genesis 30: 25-43 en Genesis 31: 1-24
Jakob wil weg bij Laban. Hij wil terug naar waar hij vandaan komt. Van Laban mag hij de gespikkelde
en gevlekte dieren meenemen, maar hoeveel zijn dat er eigenlijk? Uiteindelijk vertrekt Jakob als
Laban het niet doorheeft.
Het thema voor volgende week is: Horen wij nog bij elkaar?
Genesis 31: 25-35, 43-54 en Genesis 32: 1-22
Horen Jakob en Laban nog bij elkaar? Of eindigt hun gezamenlijke verhaal met een ruzie over
godenbeeldjes? Uiteindelijk sluiten ze een verbond. Jakob gaat verder, op weg naar zijn broer Esau.
Zijn zij nog familie na alles wat er gebeurd is? Als ze elkaar weer zien, blijkt dat ze nog steeds bij
elkaar horen.
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 lacht uit’
Luizen
De controle en de behandeling van de luizen werken goed. We zijn bijna luizenvrij. Daarom komen de
luizenmoeders deze week niet meer op school. Maandag 9 oktober gaan ze nog een keer controleren.
Wilt u uw zoon of dochter blijven controleren?

Kalender
Het duurt nog even, maar de activiteitencommissie is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor
Kerst. Dit jaar zal er op woensdag 13 december van 18.00 uur tot 19.30 uur weer een leuke
kerstactiviteit plaatsvinden.
De activiteitencommissie is nog op zoek naar kerstversiering, zoals kerstballen, slingers, etc. Mocht u
wat over hebben dan kunt u dit inleveren op school. Het kerstbakjes versieren zal dit jaar plaatsvinden
op dinsdag 12 december.
In de schoolkalender staat de datum voor het schoolreisje van groep 1/2 nog niet vermeld.
Het schoolreisje zal plaatsvinden op maandag 28 mei 2018. In de schoolkalender staat dat er op
vrijdag 24 november een maandvoorstelling is van groep 3/4. Deze datum is niet correct. De
maandvoorstelling zal plaatsvinden op vrijdag 1 juni.
Dierendag
Woensdag 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.
Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Griezelen’.
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 19 oktober.
Fietscontrole
Op woensdag 11 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
Foto Koch
Op maandag 16 oktober komt Foto Koch bij ons op school. Er zullen zowel
individuele foto’s als groepsfoto’s gemaakt worden. Van 8.15 uur tot 8.45 uur zijn
jongere broertjes en zusjes welkom om samen met hun broer of zus op de foto te
gaan. De kinderen krijgen na het maken van de foto’s meer informatie over het
bestellen van de individuele- en groepsfoto’s.
Herfstdag onder- en bovenbouw
Dinsdag 17 oktober is de herfstdag voor de onder- en bovenbouwgroepen. Om 9.00 uur vertrekken
alle kinderen met de auto naar Nijverdal. In het bos gaan de kinderen allerlei leuke activiteiten doen
samen met een gids. Het is de bedoeling dat de kinderen een eigen rugzak meenemen die ze
makkelijk kunnen dragen in het bos. Wilt u uw zoon of dochter
drinken en fruit meegeven en brood en drinken voor tussen de
middag? Denkt u aan aangepaste kleding? Om 15.15 uur is
iedereen weer terug in Beerzerveld. We maken er leuke en
leerzame dag van!

Voorlichting ‘Online veiligheid’
We hebben bureau Halt gevraagd om gastlessen te geven over
‘Online veiligheid’. Vorige week zijn deze gastlessen gegeven in
groep 5/6 en groep 7/8. Het doel van deze lessen is om
kinderen te leren dat je online vaak makkelijker verder gaat dan
in de ‘echte wereld’. De kinderen krijgen zo meer inzicht in hun
eigen gedrag in de digitale wereld en de gevolgen daarvan voor
alle betrokkenen. Ook hebben ze geleerd hoe ze kunnen
voorkomen dat ze in strafbare situaties terecht komen. Er zal dit schooljaar ook een ouderavond
georganiseerd worden over ‘Online veiligheid’. Meer informatie over deze avond volgt. Foto’s van de
gastlessen staan op www.hoekstee.nl.

Week van de Pauzehap
Vorige week was 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. Dinsdag kregen de
kinderen lekkere druiven en bessen. Woensdag kregen de kinderen een broodje en donderdag was er
komkommer. De foto’s staan op onze site.

Project ‘Nederland’
De afgelopen weken hebben de kinderen uit de groepen 5 t/m 8
gewerkt over het project 'Nederland'. Dit is een van de vijf projecten
waarover dit schooljaar gewerkt wordt met de methode Alles-in-1.
Alles-in-1 is een nieuwe methode voor de vakken geschiedenis,
aardrijkskunde, techniek, natuur en Engels, waarin in vier jaar tijd
twintig projecten worden behandeld. Vanaf dit schooljaar werkt ook
groep 4 met de methode Alles-in-1. De thema’s 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 van groep 5/6 en groep 7/8 hebben een mooie plattegrond van Nederland gemaakt met
daarop de belangrijkste gebouwen per provincie. Het eindresultaat is hierboven te zien. Op het
Klasbord van groep 5/6 en groep 7/8 staat een grote foto van het eindresultaat.

De maandvoorstelling van groep 7/8 van afgelopen vrijdag ging ook over Nederland. De kinderen uit
groep 7/8 speelden o.a. 'Ik hou van Holland' na en zongen het lied '15 miljoen mensen'. De foto’s en
een leuk filmpje staan op onze site www.hoekstee.nl en op onze facebookpagina.

Pleinwachtrooster
maandag
2 okt: Margreet Willems
dinsdag
3 okt: Anneke Ringsma
donderdag
5 okt: Brenda Bloemendal
vrijdag
6 okt: Hendriette Kampman
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

9 okt: Jolien Valk
10 okt: Thea Coppelmans
12 okt: Daphne Hams
13 okt: Gerlien Huiskes

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

16 okt: Mariska Zweers
17 okt: Ineke Kuilder
19 okt: Annabel Lennips
20 okt: Mariska Binnenmars

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag

2 okt: Schoolzwemmen groep 3/4
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Woensdag 4 okt: Dierendag
Start Kinderboekenweek
Spel- en Boekenplan
Donderdag 5 okt: Dag van de leraar
Maandag
9 okt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Woensdag 11 okt: Fietscontrole
Vrijdag
13 okt: Groep 1 t/m 4 vrij
Maandag 16 okt: Foto Koch
Schoolzwemmen groep 3/4
MR vergadering
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Dinsdag
17 okt: Herfstdag onder- en bovenbouw
Woensdag 18 okt: Spel- en Boekenplan
Donderdag 19 okt: NIO afname groep 8
Afsluiting Kinderboekenweek

