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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Leg uit!
Genesis 39: 7-23, Genesis 40: 1-23 en Genesis 41: 1-8
Jozef heeft iets uit te leggen als de vrouw van Potifar hem beschuldigt van erge dingen. In de
gevangenis legt hij de dromen van de schenker en de bakker uit. Later blijkt dat er niemand is die de
dromen van de farao kan uitleggen. Zou de schenker nog aan Jozef terugdenken?
Het thema voor volgende week is: Vergeet mij niet!
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42
De broers van Jozef hebben graan nodig en komen terecht in Egypte. Ze weten niet dat de
onderkoning hun eigen broer is en worden door Jozef teruggestuurd om hun jongste broer ook op te
halen.
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 vertrouwen elkaar’
Welkom
De afgelopen weken hebben we Bram Roddenhof verwelkomd in groep 1 en in december starten Thijs
Dunnewind en Alissa Bolks ook in deze groep. We hopen dat jullie een fijne tijd hebben bij ons op
school!
Tien-minuten-gesprekken
Woensdag 8 november en donderdag 9 november zijn er weer tien-minuten-gesprekken voor de
kinderen uit groep 1 die in de eerste maanden van 2017 vier jaar zijn geworden en voor de kinderen
uit groep 2 t/m 8. De kinderen hebben vorige week allemaal een uitnodiging meegekregen. We hopen
u allen te kunnen ontvangen en op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen van uw kind(eren).
Luizencontrole
Maandag 30 oktober zijn de luizenmoeders weer op school geweest om alle kinderen te controleren.
Er zijn geen luizen aangetroffen.
Nieuwe website
Onze website is vernieuwd! Je kunt de nieuwe website bekijken op www.hoekstee.nl.

Inloop alle groepen
Dinsdag 14 november 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 woensdag 15 november vervalt.
Flessenactie voor een nieuw klimrek
We gaan de komende weken sparen voor een nieuw speeltoestel op het
schoolplein. We sparen voor een mooi nieuw klimrek, dat tussen de
vlaggenmast en de grote boom op het schoolplein komt te staan. Alle
kinderen mogen lege flessen verzamelen, inleveren in de supermarkt en
het statiegeld (dus niet de flessen!) meenemen naar school. In elke klas
staat een bus, waarin de kinderen het geld kunnen doen.
De kinderen uit de leerlingenraad hebben mooie posters gemaakt die in de school hangen. Ook maakt
de vader van Floris Ringsma een mooie flyer. De opbrengst van de kerstactiviteit op woensdag 13
december zal ook besteed worden aan het nieuwe speeltoestel. Veel succes allemaal!
Groep 7/8 gaat naar het Twents museum
Groep 7/8 gaat a.s. donderdag 9 november naar het Twents museum in Enschede. Ze vertrekken om
9 uur vanaf school. Het bezoek duurt tot half 12. Het lukt dus niet om op tijd op school terug te zijn. De
kinderen moeten daarom donderdag een lunchpakket meenemen, zodat ze allemaal op school
kunnen blijven eten.
Groep 5/6 gaat naar De Koppel
Op dinsdag 14 november gaan de kinderen uit groep 5/6 naar De Koppel in Hardenberg. De Koppel is
een natuuractiviteitencentrum, waar elk jaar verschillende exposities worden gehouden die gaan over
de natuur. Groep 5/6 gaat naar de expositie ‘Insecten…..onmisbaar’. De kinderen leren hoe de
voedselketen werkt en welke plaats insecten innemen in de voedselketen. Ze leren ook wat de invloed
is van de mens. Dit doen ze door te kijken naar foto’s en filmpjes maar ook door zelf te ontdekken in
de ontdekhoek. De kinderen vertrekken om 12.50 uur en zijn om 15.15 uur weer terug op school.
Afsluiting Kinderboekenweek
Donderdagmiddag 19 oktober was de afsluiting van de Kinderboekenweek. Tijdens de afsluiting
werden de winnaars bekend gemaakt van de gouden en zilveren griffel en penseel. Deze zijn
gewonnen door Indy, Kacper, Kenji en Olivier. Tess Lennips is de voorleeskampioen van onze school.
Tijdens de afsluiting hebben we ook gekeken naar de lipdub die op woensdag 18 oktober is gemaakt.
De lipdub is te zien op onze facebookpagina.

Herfstdag
Dinsdag 17 oktober was de herfstdag. ’s Morgens om 9.00 uur zijn alle kinderen naar Nijverdal
vertrokken. In de bossen onderaan de Holterberg hebben ze allerlei leuke spelletjes gedaan. Veel
ouders hebben deze dag geholpen met het rijden naar het bos en/of de begeleiding van de groepjes.
Hartelijk dank hiervoor! De foto’s staan op onze nieuwe website, www.hoekstee.nl.

VOMOL
De kinderen uit groep 7/8 hebben afgelopen vrijdag meegedaan aan het project ‘VOMOL’. De
kinderen hebben geleerd hoe ze veilig om moeten gaan met landbouwvoertuigen op de weg. Samen
met de verkeersouders en juf Alitha zijn de kinderen naar Bergentheim geweest. Loonbedrijf Veltink
had verschillende landbouwvoertuigen ter beschikking gesteld, zodat de kinderen een goed beeld
kregen van wat een bestuurder van een landbouwvoertuig wel en niet goed kan zien. Foto’s staan op
onze site.

Nu op Klasbord

Pleinwachtrooster
maandag
6 nov: Roelof-Jan Dogger
dinsdag
7 nov: Anita Willems
donderdag
9 nov: Janneke Roddenhof
vrijdag
10 nov: Hendriette Kampman
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

13 nov: Margreet Willems
14 nov: Anneke Ringsma
16 nov: Brenda Bloemendal
17 nov: Henrieth Flierman

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

20 nov: Jolien Valk
21 nov: Jolanda Winters
23 nov: Anita Willems
24 nov: Jessica Gerrits

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

27 nov: Kinderen vrij
28 nov: Mirjam Otten
30 nov: Henriette van der Vegt
1 dec: Gerlien Huiskes

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Maandag
Woensdag

6 nov: Schoolzwemmen groep 3/4
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
8 nov: Tien-minuten-gesprekken
9 nov: Gr 7/8 gaat naar het Twents museum
Tien-minuten-gesprekken
13 nov: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
14 nov: Inloop in alle groepen
Groep 5/6 gaat naar De Koppel
15 nov: Spel- en Boekenplan
20 nov: Schoolzwemmen groep 3/4
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
27 nov: Studiedag leerkrachten. De kinderen zijn vrij.
29 nov: Spel- en Boekenplan

