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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Onveilig  
Johannes 6: 16-21, 7: 1-17 en 8: 1-11  
In de verhalen van deze week gaat het over mensen die verlangen naar veiligheid. De leerlingen van 
Jezus komen in een storm op het meer terecht. Een vrouw wordt betrapt op overspel en bij Jezus 
gebracht met de vraag of ze gestenigd moet worden. In beide situaties zorgt Jezus voor veiligheid. 
Maar dat neemt niet weg dat ook hijzelf de onveiligheid kent: Tijdens het Loofhuttenfeest blijkt dat zijn 
leven gevaar loopt. 
 
Het thema voor de week na de vakantie: Kijk maar goed!  
Johannes 9: 1-41  
Een blinde man wordt genezen; gelukkig maar, zou je zeggen. Maar eigenlijk begint het verhaal dan 
pas. De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: Is dat echt die blinde man? Hoe kan het dan dat 
hij kan zien? Omdat ze het niet kunnen begrijpen, kunnen ze het ook niet geloven. Wie is er eigenlijk 
blind in dit verhaal? 
 
Lied voor de komende periode: ‘Maak een vrolijk geluid’ Elly en Rikkert 
 
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’ 
 
Gymlessen 
In de vorige nieuwsbrief stond dat Juf Ingeborg op woensdag 30 januari voor het laatst bij ons op 
school was. Inmiddels hebben we een nieuwe gymdocent. Meester Kenny Leferink geeft elke 
dinsdagmiddag aan de groepen 5/6 en 7/8 gymles. Op de woensdag geeft hij les aan de groepen 1/2, 
3/4 en 5/6.  
 
Voorstellen meester Kenny 
Mijn naam is Kenny Leferink en ik ben 27 jaar. Ik kom uit en woon in Enschede samen 
met mijn vriendin en ben dan ook fanatiek supporter van FC Twente. Daarnaast ben ik 
zelf voetbaltrainer bij Avanti Wilskracht JO17-1 en FC Twente jeugd. Daarnaast sport 
ik graag en doe ik aan wielrennen, voetballen en fitnessen. Mijn andere hobby’s zijn 
activiteiten doen met vrienden, darten, sport kijken en lezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Muziek  
Morgen geeft vakdocent muziek juf Alinda weer muzieklessen in alle groepen.  
 
Theatervoorstelling ‘Dichten is niet eng’ 
Morgenvroeg gaat groep 5/6 naar de Carroussel in Ommen. Ze gaan daar kijken naar de voorstelling 
‘Dichten is niet eng’. Veel plezier allemaal! 
 
Inloop in alle groepen 
Vorige week woensdag was er weer een inloop in alle groepen. Veel ouders en kinderen hebben een 
kijkje genomen in de groep. De volgende inloop in alle groepen is op donderdag 21 maart.  
 
Scholing executieve functies 
Donderdag 31 januari waren alle kinderen vrij. De leerkrachten hadden 
op deze dag een scholing over executieve functies. Deze scholing was 
een vervolg op de eerdere studiedag in november. Executieve functies 
zijn hersenfuncties die het gedrag van kinderen (en volwassenen) 
beïnvloeden. Die aansturing gebeurt grotendeels onbewust. Aangezien 
kinderen op school veel nieuws leren is het belangrijk dat de 
executieve functies goed zijn ontwikkeld.  
Voorbeelden van executieve functies zijn: plannen, inhibitie (vermogen 
om je gedrag af te remmen), zelfinzicht, aandacht op een taak kunnen 
richten, emotieregulatie en volhouden. 
 

Kinderen leren deze functies te ontwikkelen door zelfstandig 
problemen om te lossen, door te leren vooruit te denken en 
leren nadenken wat ze nodig hebben om een optimaal 
resultaat te behalen. Het gaat hierbij zowel om het 
leerresultaat als om sociale relaties.  
 
Een manier om de executieve functies 
te ontwikkelen is het spelen van 
(bord)spelletjes. Kinderen leren dan 
strategisch denken, omgaan met winst 
en verlies, aandacht richten op een 
taak, emotieregulatie en inhibitie.  

 
Nieuwe Chromebooks 
Deze week zijn de nieuwe chromebooks, in de groepen 4 t/m 8, in 
gebruik genomen. De kinderen kunnen op de chromebooks werken 
met het toetsenbord of via de Touch functie. De opdrachten van 
taal en rekenen worden via Snappet gemaakt op de chromebook. 
Ook kunnen de kinderen gebruik maken van verschillende apps, 
zoals een app voor de methode Engels (Take it easy), Bloon, 
Squla, etc. Ook kan er in Word gewerkt worden, zodat iedereen op 
zijn eigen werkplek bestanden kan bewerken en opslaan.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht van de Vakantiebijbelclub  
Kom jij ook dinsdag in de voorjaarsvakantie? 
Ben jij in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar? 
Kom dan ook op dinsdag 19 februari 2019 naar de Hervormde kerk in 
Beerzerveld! 
Tijd: 10.00 uur tot ca. 13.30 uur. 
 
Wij organiseren dan een gezellige dag, waar we gaan zingen, knutselen, een Bijbelverhaal gaan 
vertellen en gezellig met elkaar wat eten. Vanaf 13.00 uur zijn ouders, opa’s, oma’s van harte welkom 
om samen met ons de dag af te sluiten. De kosten zijn €2,-. Het thema is dit jaar ‘(T)op survival’. 
 
Project 
Na de voorjaarsvakantie begint het project. Dit jaar is het thema ‘Europa’. 
We werken twee weken over Europa. De afsluiting is op donderdagmiddag 
7 februari. Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom in de 
gemeenschapsruimte.  

 
We gaan in de projectweken verschillende leuke 
activiteiten doen. We kunnen nog niet te veel 
verklappen, maar een ding kunnen we al wel melden. 
Op donderdag 28 februari komen er koks op school om samen met de kinderen 
te koken. We gaan samen met de koks gerechten maken uit verschillende 
Europese landen. Natuurlijk gaan we de gemaakte gerechten ook samen opeten!  
 

Leerzaam uitje 
Elk jaar organiseren we een ‘leerzaam uitje’. We zijn in vorige jaren met 
alle leerkrachten en de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 naar de Tweede 
Kamer, Techniek en Wetenschapsmuseum Nemo, het Media Park en 
het Rijksmuseum geweest. Dit jaar gaan we op vrijdag 8 maart naar het 
Anne Frank huis. We krijgen daar een uitleg over het leven van Anne 
Frank en over de Tweede Wereldoorlog. Na de rondleiding door het 
Achterhuis gaan we een rondvaart maken door de grachten van 
Amsterdam. Na de voorjaarsvakantie volgt er meer informatie over deze 
leuke dag. Op vrijdag 8 maart zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij.  
 
Online veiligheid 
Op woensdag 20 maart is de jaarlijkse ledenavond.  
Dit jaar hebben we opnieuw bureau Halt uitgenodigd om informatie te geven over ‘Online veiligheid’. 
We gaan er vanuit dat de afspraak dit jaar doorgaat (vorig jaar was degene die de voorlichting zou 
geven de afspraak vergeten). Van 20.30 uur tot 21.30 uur zal er voorlichting gegeven worden over 
‘mediawijsheid en veilig internetten’. Er zullen tips gegeven worden om te praten over veilig gedrag op 
het internet. U ontvangt na de voorjaarsvakantie de uitnodiging en de agenda voor de ledenavond. U 
kunt zich dan ook opgeven. We hopen op uw komst!  
Het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Klassenavond  
Afgelopen vrijdag was de klassenavond in groep 7/8. Het thema 
was ‘pyjamafeestje’. Alle kinderen uit groep 7/8 mochten 
verkleed op school komen. Het was een gezellige avond. Bekijk 
alle foto’s op www.hoekstee.nl 
 
 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster  
Maandag     11 februari: Nanda Hofsink 
Dinsdag       12 februari: Ineke Kuilder 
Donderdag  14 februari: Marlies Dogger 
Vrijdag         15 februari: Henrieth Flierman 
 
Maandag     25 februari: Janneke Roddenhof 
Dinsdag       26 februari: Daphne Harms 
Donderdag  28 februari: Anneke Ringsma 
Vrijdag           1 maart: Jolanda Winters 
 
Maandag       4 maart: Jan Schottert 
Dinsdag         5 maart: Thea Coppelmans 
Donderdag    7 maart: Janneke Roddenhof 
Vrijdag           8 maart: Leerzaam uitje 

Agenda 
Maandag    11 febr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8       
                                Schoolzwemmen groep 3/4                                    
Dinsdag      12 febr: Muziekles in alle groepen 
                                Gr 5/6 gaat naar de voorstelling ‘Dichten is niet eng’ 
Woensdag  13 febr: Spel- en Boekenplan 
Donderdag 14 febr: Rapport mee groep 3 t/m 8 
Maandag    18 febr t/m vrijdag 22 febr: Voorjaarsvakantie 
Maandag    25 febr: Start project ‘Europa’ 
                                Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6       
                                Luizencontrole 
Donderdag 28 febr: Kookles in alle groepen 
Maandag       4 mrt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8   
                                Schoolzwemmen gr 3/4 
Dinsdag        5 mrt: Vergadering activiteitencommissie 
Woensdag    6 mrt: Spel- en Boekenplan 
Donderdag   7 mrt: Afsluiting project ‘Europa’     
Vrijdag          8 mrt: Leerzaam uitje gr 5 t/m 8. Gr 1 t/m 4 is vrij 
Maandag    11 mrt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6       
Woensdag  13 mrt: Biddag 
 


