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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Speciaal voor jou
Lucas 1: 5-56
De priester Zacharias brengt in de tempel een offer. Dat is een geschenk voor de Heer. Maar de Heer
geeft Zacharias een nog veel groter geschenk: Hij en Elisabet zullen een kind krijgen, Johannes de
Doper. Later krijgt ook Maria bezoek van een engel. De engel vertelt haar dat Jezus geboren zal
worden. Dat is speciaal voor Maria en voor ons allemaal.
Het thema voor volgende week is: Het is begonnen
Lucas 1: 57-80 en Matteüs 1: 18-25
Zacharias kon niet meer praten nadat de engel hem het bijzondere nieuws had verteld, maar als
Johannes geboren is, zingt Zacharias het uit van blijdschap.
Als Jozef hoort dat Maria een kind verwacht, weet hij niet goed wat hij moet doen. Kan hij maar beter
weggaan bij Maria? In de nacht komt er een engel bij hem. De engel vertelt dat Jezus geboren zal
worden en dat Jozef samen met Maria voor hem zal zorgen.
Lied voor de komende periode: Zegen ons, Algoede NL415
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’
PO in actie
In de vorige nieuwsbrief heeft u informatie gelezen over ‘PO in actie’. U heeft o.a. kunnen lezen dat
deze week de begrotingsbehandeling van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zal plaatsvinden.
Mocht er geen extra geld beschikbaar komen om het nijpende leraren tekort op te lossen dan zal er op
dinsdag 12 december gestaakt worden door veel basisscholen in Nederland.
Op dinsdag 12 december staat er een leuke activiteit gepland, namelijk: ‘samen kerstbakjes maken’.
Enkele ouders hadden al een vrije dag opgenomen om te helpen bij het maken van de kerstbakjes.
We hebben daarom besloten om ’s ochtends wel samen kerstbakjes te maken. Mocht er deze week
door de vakbonden besloten worden om te gaan staken, dan is de lesdag op dinsdag 12 december
van 8.45 uur tot 11.00 uur. We maken dan samen de kerstbakjes en om 11.00 uur zijn de kinderen
vrij. Wilt u hiermee alvast rekening houden? Zodra het duidelijk is dat er gestaakt gaat worden zullen
we u hierover een mail sturen.

Flessenactie
Er is al veel geld opgehaald voor het nieuwe klimrek. Je kunt nog geld
inleveren t/m vrijdag 15 december.
december Dit kun je doen door lege flessen te verzamelen, in te leveren in de
supermarkt en het statiegeld mee te nemen naar school. In elke klas staat een bus, waarin de
kinderen het geld kunnen doen. Op maandag 18 december maken we tijdens de weekopening de
eindstand bekend.
Tafels en stoelen
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen binnenkort nieuwe tafels en stoelen. Er zijn al veel tafels en
stoelen opgehaald. Heeft u nog 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)
meerdere) meenemen.
In februari komen alle nieuwe tafels en stoelen. Dan kunt u ook een keuze maken uit de tafels en
stoelen die nu nog in de groep staan.
TSO
Veel kinderen maken gebruik van de TSO. De TSO commissie heeft daarom nog een aantal extra
materialen
alen gekocht. Er zijn nieuwe ballen, er is een nieuwe skelter en binnenkort komen er nog
nieuwe stokpaardjes. Wilt u er op letten dat uw kind, als hij of zij niet op school blijft eten, niet eerder
eerd
dan 12.50 uur op school komt?
We merken dat o.a. de schommel
mel gemist wordt. Helaas was de schommel bij de jaarlijkse inspectie
afgekeurd. In januari zal tegelijk met
met het nieuwe klimrek de nieuwe schommel worden opgehangen.
Plusgroep
We hebben twee geschoolde hoogbegaafdheidspecialisten
hoogbegaa
in
ons team, Juf Henriette
te en juf Alitha.
Alitha De leerkrachten vullen
van alle kinderen een hoogbegaafdheids signaleringslijst in.
Kinderen die meer aankunnen
kunnen worden dan op bepaalde
momenten begeleid buiten de groep met plustaken. Hiervoor
is een hoogbegaafdheidbeleid gemaakt, waarin
waari criteria staan
waar kinderen aan moeten voldoen om te kunnen deelnemen
aan de plusgroep en op welke manier deze kinderen worden
uitgedaagd.
De criteria hebben niet alleen te maken met de scores op de methode
gebonden toetsen en de niet methodegebonden
m
toetsen (CITO). We kijken
ook naar de motivatie en werkhouding van de leerling.. Met elke leerlingen in
de plusgroep vindt vooraf een gesprekje met de leerkracht plaats waarin de
leerling vertelt waarom hij of zij graag in de plusgroep wil.
Juf Henriette
Henriett geeft 1 keer in de 14 dagen
les aan de plusgroep. Deze lessen
le
duren
twee uur en vinden plaats op woensdagmorgen in de
gemeenschapsruimte. De kinderen maken in de plusgroep extra
werk buiten de methode. U kunt hierbij denken aan het uitdiepen
van een bepaald
ald onderwerp dat aansluit bij de belevingswereld van
het kind en dat vervolgens aan elkaar of aan de klas wordt
gepresenteerd. Ook wordt er gewerkt met het ‘Grote
vooruitwerklabboek’ voor hoogbegaafde kinderen. Bij de kleuters
staat een ‘Slimme kleuterkist’,
t’, waarin veel spellen zitten die
speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen die extra uitgedaagd kunnen worden. Ook hebben we een BeeBee
Bot, voor groep 1 t/m 4, en Lego Mindstorms, voor groep 5 t/m 8, op school. Met de
Bee-Bot en Lego Mindstorms leren de
kinderen programmeren.
Het doel van de plusgroep en het
hoogbegaafdheidbeleid is dat kinderen
uitgedaagd blijven om te leren. Er wordt
aangesloten bij het niveau van elke leerling.
De kinderen worden zowel cognitief als
sociaal emotioneel uitgedaagd.

Sinterklaasfeest
De ouders van de activiteitencommissie en van het bestuur hebben twee
weken geleden geholpen met het opruimen van de zolder. We zijn daar
erg blij mee. Hartelijk dank daarvoor! De activiteitencommissie heeft toen
ook de gang mooi versierd, natuurlijk rond het thema van het
Sinterklaasfeest.
Morgen 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.
Muziek
Dinsdag 21 november heeft juf Alinda muziekles gegeven in groep 1/2, 3/4 en 7/8. Twee leuke
filmpjes staan op onze Facebookpagina. Op onze website staan de foto’s. De afgelopen periode is
een aantal muzieklessen, door verschillende omstandigheden, niet doorgegaan. Deze lessen zullen in
de periode van januari t/m juni worden ingehaald.

Kerstbakjes maken en kerstwandeling
Op dinsdag 12 december gaan we samen kerstbakjes maken. De kinderen moeten hiervoor een
bakje, frutsels om de kerstbakjes te versieren, een dunne kaars en groen uit de tuin meenemen.
Hierbij kunt u denken aan skimnia, bandwilg, hulst, blauwspar, hedrabessen, etc. We hopen op een
gezellige morgen.
Op woensdag 13 december houden we een kerstwandeling. Van 18.00 uur tot 19.00 uur kunt u een
mooie kerstwandeling maken door Beerzerveld. Om 19.00 uur verwachten we iedereen weer terug op
het schoolplein. We sluiten dan gezamenlijk af. Elke groep heeft iets ingestudeerd en zal dit dan laten
zien. Op donderdag 14 december begint de school om 9.30 uur.
Kerstviering
Op donderdag 21 december is het Kerstfeest. Vanaf 18.45 uur is er een levende kerststal te zien op
het schoolplein. Om 19.00 uur gaan we vanaf het schoolplein samen naar de kerk. De kinderen uit
groep 8 worden om 18.30 uur verwacht op school. Alle groepen zullen tijdens deze dienst iets laten
zien.
Opa’s, oma’s, broertjes en zusjes en oud-leerlingen zijn van harte welkom! De collecte gaat naar
stichting ‘Make-A-Wish’ Make-A-Wish is een organisatie die wensen van kinderen met een
levensbedreigende ziekte vervult. Donderdagmiddag 21 december zijn de kinderen uit groep 1 t/m 4
vrij. Op vrijdag 22 december begint de school om 9.30 uur. Om 12.00 uur begint voor iedereen de
kerstvakantie.
Bericht van Hardenbergkids
Op dinsdag 2 januari vindt de voorronde van de Combitrefbaltrophy in Bergentheim plaats.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 15 december 2017 via de site: www.hardenbergkids.nl.
• Voor wie:
Kinderen van groep 5 t/m 8
• Wanneer:
Dinsdag 2 januari 2018
• Tijden:
Tussen 9.00 – 15.00 uur
• Waar:
Sporthal Möllincksslag
• Kosten:
Gratis
Als er vragen zijn, dan kan je contact opnemen met Arjan Breukelman
Arjan.Breukelman@ommen-hardenberg.nl of bellen naar 0523-289148.

Pietengym en schoen zetten
Op dinsdagmiddag 28 november was er weer pietengym. Alle
kinderen hebben hun pietendiploma behaald. Een dag later
mochten de kinderen uit groep 1 t/m 4 hun schoen zetten.
Woensdag hebben de kinderen uit groep 1 t/m 4 hun schoen
gezet. Donderdagmorgen zagen de kinderen dat de rommelpiet
er een grote puinhoop van had gemaakt. Gelukkig had hij ook
nog iets lekkers in de schoen gedaan. In de vakken van de
kinderen uit groep 5 t/m 8 zat ook iets lekkers. Bekijk meer foto’s
en filmpjes op onze facebookpagina en op www.hoekstee.nl.

Gastles ‘Vooroordelen’
Vanmorgen hebben de kinderen uit groep 7/8 een gastles
gekregen over ‘Vooroordelen’. Aan de hand van de
‘Vooroordelenkoffer’ zijn er 12 thema’s besproken. De thema’s
waren o.a. plagen en pesten, vooroordelen, discriminatie,
democratie en gelijkheid. Door de ‘Vooroordelenkoffer ‘ wordt
duidelijk gemaakt dat iedereen vooroordelen kan hebben. Deze
vooroordelen worden ontmaskerd. Ook wordt uitgelegd wat
democratie is en hoe de democratie in de praktijk werkt. De
foto’s staan op onze site, www.hoekstee.nl.

Pleinwachtrooster
maandag
4 dec: Mariska Zweers
dinsdag
5 dec: Thea Coppelmans
donderdag
7 dec: Annabel Lennips
vrijdag
8 dec: Mariska Binnenmars
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

11 dec: Miranda Willems
12 dec: Ineke Kuilder
14 dec: Lilian Nijenhuis
15 dec: Willemien Stoeten

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

18 dec: Roelof-Jan Dogger
19 dec: Daphne Harms
21 dec: Brenda Bloemendal
22 dec: Kinderen om 12 uur vrij

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

8 jan: Margreet Willems
9 jan: Anneke Ringsma
11 jan: Janneke Roddenhof
12 jan: Hendriette Kampman

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag

4 dec: Schoolzwemmen groep 3/4
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Gastles gr 7/8 ‘Vooroordelen’
Dinsdag
5 dec: Sinterklaasviering
Groep 1 t/m 4 is ’s middags vrij.
Maandag
11 dec: Groep 1/2 gaat naar de voorstelling ‘De
liedjesatlas’ in de Carrousel
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Dinsdag
12 dec: Kerstbakjes maken
Woensdag 13 dec: Spel- en Boekenplan
Kerstwandeling van 18.00 uur tot 19.30 uur
Donderdag 14 dec: School begint om 9.30 uur
Maandag
18 dec: Schoolzwemmen groep 3/4
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Donderdag 21 dec: Kerstviering. Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij.
Vrijdag
22 dec: School begint om 9.30 uur. Om 12.00 uur
begint voor iedereen de kerstvakantie.
Maandag
25 dec t/m vrijdag 5 jan: Kerstvakantie

