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Eerste nieuwsbrief 2018
In deze eerste nieuwsbrief van 2018 willen u en jullie allen een goed en gezond 2018 toewensen!
Wat is de maat
waarmee liefde wordt gemeten?
Wie kent een toets
waarmee vertrouwen wordt geteld?
Wie kent een schaal,
waarop je vriendschap af kunt zetten?
Wie kent een test,
waarmee geloof wordt vastgesteld?
Testen en toetsen
Registreren en meten
Onderzoeken en keuren
Om wát zeker te weten?
Dat je gelukkig bent?
Goed in je vel?
Tevreden en dankbaar?
Er is geen tabel
een schaal en geen norm
voor de meest waardevolle zaken.
Maar de maat waar ik mijn leven op bouw
is Gods liefde en eeuwige trouw!
Chris Lindhout
Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Ik weet wie je bent
Marcus 1: 1-8, 14-20 en 21-28
Voordat Jezus zijn werk begonnen is, weet Johannes de Doper al wie hij is. Johannes vertelt over
iemand die na hem komt en groter is dan hijzelf. Later ontdekken meer mensen wie Jezus is: de
vissers bij het meer en ook een man in de synagoge die stemmen in zijn hoofd heeft. ‘Ik weet wel wie
je bent!’ roept de man. Jezus brengt de stemmen in zijn hoofd tot rust.
Het thema voor de eerste week na de vakantie: Pak mijn hand
Marcus 1: 29-45 en Marcus 2: 1-12
De schoonmoeder van Simon Petrus ligt ziek in bed. Jezus gaat naar haar toe en pakt haar hand vast,
zodat ze beter wordt. Ook een man die een ziekte aan zijn huid heeft, wordt op die manier beter
gemaakt. Later brengen vier mannen hun zieke vriend bij Jezus, door hem via een gat in het dak naar
beneden te laten zakken. Als Jezus hun geloof ziet, is de man genezen.
Lied voor de komende periode: Met heel mijn hart (NLB 9)
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 doet zielig’

Welkom
Niek Coppelmans, Kyan Schottert, Tygo Alberts en Jesse Veltman worden binnenkort vier jaar. We
wensen jullie alle vier een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.
Jarigen
In de kerstvakantie was er een aantal kinderen jarig. Ook in januari en begin februari vieren veel
kinderen hun verjaardag. Allemaal van harte gefeliciteerd!
30 dec: Niek Martens
31 dec: Linn Roddenhof
5 jan: Lisa Stoeten
14 jan: Kacper Pawlak
15 jan: Jente Willems
22 jan: Mirthe Willems
26 jan: Timo Willems
27 jan: Niek Coppelmans
30 jan: Kyan Schottert
30 jan: Tygo Alberts

31 jan: Jorn Lamberts
4 febr: Jesse Winters
5 febr: Dean Bijkerk
6 febr: Jesse Veltman
6 febr: Daley van der Vegt
7 febr: Sven Mulder
10 febr: Stijn Flierman
13 febr: Julian Bouwhuis
13 febr: Ilse Kuilder

Luizencontrole
Vandaag zijn de luizenmoeders weer op school geweest om de kinderen te controleren. Er zijn geen
luizen aangetroffen.
Schoonmaakavond
Zoals in de schoolkalender staat vermeld is er op donderdag 18 januari weer een schoonmaakavond.
We willen u vragen of u op deze avond kunt helpen schoonmaken. We hopen u dan met een emmer
en een doek te mogen begroeten. De schoonmaakavond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer
20.00 uur. Als u niet kunt helpen, wilt u dit dan doorgeven aan juf Henriette?
CITO toetsen
De komende weken zullen in alle groepen de CITO toetsen worden afgenomen. De tussentijdse en de
eindtoetsen van CITO worden elk schooljaar in januari en juni afgenomen. Op deze manier krijgen we
een goed beeld van de voortgang van de kinderen. De toetsen worden afgenomen voor de
vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, taal voor kleuters en
rekenen voor kleuters. De kinderen uit groep 1 worden in januari niet getoetst. De resultaten worden
meegenomen in het rapport en besproken tijdens de tien-minuten gesprekken.
Voorleesontbijt
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie en ontwikkelt het
taalgevoel. Veel kinderen beleven veel plezier aan het voorlezen. Het is daarom
belangrijk dat er zowel thuis als op school veel voorgelezen wordt. Tijdens de
Nationale Voorleesdagen wordt hier extra aandacht aan besteed. We hebben
daarom op woensdag 24 januari een voorleesontbijt. De activiteitencommissie regelt een lekker
ontbijt. De kinderen hoeven dus niet thuis te ontbijten. Alle kinderen mogen in pyjama op school
komen. Denk wel aan extra kleding voor na het ontbijt. Voor de pauze van 10.30 uur moeten de
kinderen wel zelf eten en drinken meenemen. Tijdens het ontbijt wordt er natuurlijk voorgelezen. De
inloop voor de kleuters komt te vervallen.
Maandvoorstelling groep 1/2
Vrijdag 26 januari is de maandvoorstelling van groep 1/2. Alle ouders en de kinderen uit groep 1/2 zijn
van harte welkom om de voorstelling om 11.30 uur te bekijken in de gemeenschapsruimte.
Bob en Bella
Woensdagmorgen 10 januari hebben de kleuters gekeken naar de voorstelling ‘Bob en Bella’. Het was
een leuke voorstelling, waarin de kinderen ook zelf mochten meedoen. De foto’s staan op onze site.
Op onze facebookpagina staat nog een leuk filmpje.

Tinnen Figuren museum
De kinderen uit groep 3/4 zijn afgelopen donderdagmorgen naar het Tinnnen Figuren Museum in
Ommen geweest. Ze hebben daar een rondleiding gekregen door het museum rond het thema ‘Van
wie is de kist?’ Het was een leuke leerzame morgen. Alle ouders die gereden hebben, hartelijk dank!
Bekijk de foto’s op www.hoekstee.nl.

Kerstviering
Donderdagavond 21 december waren veel ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes en oudleerlingen aanwezig in de kerk om samen het Kerstfeest te vieren. Eerst kwamen de kinderen uit
groep 1 t/m 4 zingend de kerk in met een zelfgemaakte lampion. Daarna hebben we gekeken naar het
kerstspel van groep 3/4 en het schimmenspel van groep 5/6. Tijdens de viering hebben de kinderen
uit groep 7/8 een gebed voorgelezen en stonden ze voor de dienst in een levende kerststal op het
schoolplein. Het was een mooie avond! De opbrengst van de collecte voor stichting ‘Make a Wish’ was
€185,35. De foto’s staan op onze website, www.hoekstee.nl.

Pleinwachtrooster
maandag
15 jan: Jolien Valk
dinsdag
16 jan: Jolanda Winters
donderdag
18 jan: Anita Willems
vrijdag
19 jan: Henrieth Flierman
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

22 jan: Mariska Zweers
23 jan: Thea Coppelans
25 jan: Henriette van der Vegt
26 jan: Hendriette Kampman

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

29 jan: Miranda Willems
30 jan: Mirjam Otten
1 febr: Annabel Lennips
2 febr: Gerlien Huiskes

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

5 febr: Roelof-Jan Dogger
6 febr: Ineke Kuilder
8 febr: Lilian Nijenhuis
9 febr: Mariska Binnenmars

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag
Woensdag
Donderdag
Maandag
Woensdag

15 jan: Schoolzwemmen groep 3/4
17 jan: Open dag Vechtdal College gr 8
18 jan: Schoonmaakavond
22 jan: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
24 jan: Start Nationale Voorleesdagen.
Voorleesontbijt
Spel- en Boekenplan
Vrijdag
26 jan: Maandvoorstelling groep 1/2
Maandag 29 jan: Schoolzwemmen groep 3/4
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Maandag
5 febr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Woensdag 7 febr: Inloop in alle groepen
Spel- en Boekenplan

