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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Wil je nog meer?
1 Koningen 21: 1-29 en 2 Koningen 2: 1-18
Koning Achab heeft bijna alles, maar wil toch nog meer. Door een list van Izebel krijgt hij de wijngaard
van Nabot te pakken, maar Elia spreekt hem namens God aan op zijn gedrag. Later horen we dat
Elia’s opvolger Elisa dubbel wil delen in zijn geest. Wil hij nog meer?
Het thema voor volgende week is: Ik zie je verdriet
2 Koningen 4: 8-37
Elisa is de opvolger van Elia. In Sunem vertelt hij een vrouw dat ze een kind zal krijgen. Na een paar
jaar sterft het kind, kan Elisa nu iets doen? De profeet laat zien dat God mensen niet alleen laat in hun
verdriet.
Lied voor de komende periode: ‘Ben je groot of ben je klein’ ELB 421
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’
Welkom
Laureen Hofstede, Bram Veurink, Jack Bolks, Sara de Lange, Suze Otten en Djillina Zomer beginnen
na de zomervakantie in groep 1. Joshua Ribberink en Kayleigh Ribberink komen ook bij ons op school
na de vakantie. Joshua begint in groep 5 en Kayleigh in groep 7. Volgende week, tijdens de
wisselmorgen, zullen ze voor het eerst op school komen. Laureen, Bram, Jack, Sara, Suze, Djillina,
Joshua en Kayleigh, we wensen jullie allemaal een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school!
Afscheid juf Willemieke
Juf Willemieke heeft een nieuwe baan en zal daarom volgende week afscheid nemen. We willen juf
Willemieke hartelijk bedanken voor haar inzet en wensen haar veel succes met haar nieuwe werk!
Juf Jessica zal volgend schooljaar op de donderdag en vrijdag les gaan geven aan groep 1/2.
Hieronder stelt ze zich voor.
Voorstellen juf Jessica Wolters
Ik ben Jessica Wolters, 21 jaar en momenteel woonachtig in Westerhaar. Volgend jaar
zal ik gaan samenwonen in Kloosterhaar. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan
paardrijden, hardlopen en lezen. In schooljaar 2017/2018 ben ik afgestudeerd aan de
Pabo op het Windesheim in Zwolle. Daarna ben ik werkzaam geweest op scholen
binnen PCBO Vroomshoop, voornamelijk op ’t Groeipunt. Ik heb veel zin om een
nieuwe uitdaging aan te gaan en aankomend schooljaar te starten op de Hoekstee. Ik
verheug me op het nieuwe schooljaar en kijk er naar uit u dan te ontmoeten!

Juf Willemieke
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat ik De Hoekstee ga verlaten.
Er is een tijd van komen en van gaan. Zo ook nu, na ca. 1 ½ jaar, voor mij. Ik
heb een baan aangeboden gekregen in Enter. Via deze weg wil ik u van harte
bedanken voor de gezellige en fijne tijd bij De Hoekstee.
Een fijne zomervakantie toegewenst en wellicht een “tot ziens”!
Hartelijke groeten,
Juf Willemieke Scholman-van Alst
Jarigen
Hieronder staan de kinderen die de komende weken jarig zijn. Allemaal een fijne verjaardag
toegewenst!
5 juli: Kenji Pastoors
13 juli: Reyano van der Vegt
18 juli: Sara de Lange
23 juli: Senna de Lange
28 juli: Sophie Immink
31 juli: Olivia Heeren

7 aug: Romée Pastoors
12 aug: Jack Bolks
12 aug: Manon Berends
20 aug: Sanne Lubbers
23 aug: Cody Winters
24 aug: Kayleigh Ribberink
25 aug: Owen Otten
29 aug: Joshua Ribberink
30 aug: Floris Ringsma

Afscheid
Frits, Tess, Stijn, Yara, Dustin, Jade en Sven gaan volgend schooljaar naar het voorgezet onderwijs.
We wensen jullie allemaal veel succes op jullie nieuwe school!
Uitnodiging bestuur
Het bestuur nodigt alle ouders en kinderen uit voor een hapje en een drankje.
U bent op donderdag 11 juli om 15.00 uur van harte welkom op school, om
samen met ons het schooljaar af te sluiten.
Ledengeld
Twee weken geleden heeft u de brief ontvangen, waarin het bestuur vraagt om een jaarlijkse bijdrage
van de schoolvereniging. Alle ouders/verzorgers van kinderen die naar school gaan betalen een
bedrag van minimaal €10,- per jaar. Van bijna alle gezinnen heeft het bestuur het geld ontvangen.
Hartelijk dank hiervoor! Mocht u nog niet betaald hebben dan kunt u dat doen op het rekeningnummer
NL03RABO0366603256.
Spel- en Boekenplan
Wilt u alle tasjes met spelletjes en boeken van het Spel- en Boekenplan deze
week of volgende week weer terugbrengen op school? Wilt u de tasjes wassen,
zodat we deze volgend jaar weer kunnen gebruiken? Alvast hartelijk dank!
De Spel- en Boekenplan ouders
Groep 2 naar groep 3
De kinderen uit groep 2 hebben vorige week donderdag gekeken in groep 3. Morgen gaan ze nog een
keer naar groep 3. Op de laatste woensdag van het schooljaar, woensdag 10 juli, gaan alle kinderen
kijken in hun nieuwe groep.
Schoonmaakavond
Morgenavond (dinsdag 2 juli) is er 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. Omdat tijdens deze
schoonmaakavond ook het kleuterspeelgoed moet worden schoongemaakt, hopen wij op een grote
opkomst.

Feestavond en afscheid groep 8
Maandagavond 8 juli is de afscheidsavond. De avond begint om
19.00 uur in De Garve. Groep 7/8 zal de musical ‘De beer is los’
opvoeren. Rond 20.30 uur is de musical afgelopen. U kunt dan
bij de uitgang een vrije gift geven. Dit geld gebruiken we voor
leuke activiteiten voor de kinderen in het nieuwe schooljaar. De
ouders en kinderen van groep 8 gaan vervolgens naar school.
Het team neemt daar afscheid van de kinderen. Alle kinderen zijn maandag 8 juli om 12.00 uur vrij.
Iedereen is welkom op de feestavond, maar we begrijpen dat het voor kinderen in de onderbouw een
lange avond kan zijn. De kinderen uit groep 1 t/m 4 zullen de musical daarom maandagmorgen 8 juli
bekijken tijdens de generale repetitie.
Veel ouders van de kinderen uit groep 7/8 hebben de afgelopen weken een aantal avonden het decor
voor de musical gemaakt en beschilderd. Het resultaat is mooi geworden! We zijn hier erg blij mee.
Hartelijk dank voor de hulp! Vanaf dinsdag 9 juli staan de foto’s van de musical en van het prachtige
decor op onze site. Op dinsdag 9 juli begint de school om 9.30 uur.
Dinsdag 9 juli gaan de leerkrachten samen met de kinderen uit groep 8 een leuke activiteit doen. De
kinderen uit groep 8 mogen beslissen wat ze willen doen.
Wisselmorgen
Op woensdag 10 juli is de wisselmorgen. Alle kinderen gaan dan een kijkje nemen in hun nieuwe
groep en bij de nieuwe leerkracht. De kinderen gaan van 10.45 uur tot 12.30 uur naar hun nieuwe
groep.
Slotfeestdag
Donderdag 11 juli is de slotfeestdag. De school begint dan om 10.30
uur. De fruittas hoeft niet mee. Er wordt gezorgd voor drinken en wat
lekkers. Ook blijven de kinderen deze dag over op school. Voor eten
wordt gezorgd. Het thema is ‘Kunst’. Alle kinderen mogen verkleed op
school komen. We hebben voor deze dag pringlesbussen en stevige
kleine dozen (graag niet groter dan een schoenendoos) nodig. De
kinderen kunnen dat deze week en begin volgende week inleveren op school. Rond 15.00 uur is de
slotfeestdag afgelopen. Vrijdag 12 juli om 10.30 uur begint dan de zomervakantie.
Enquête
De ouders van de kinderen uit groep 8 krijgen elk schooljaar een enquête mee naar huis. 40 % van de
enquêtes hebben we terug ontvangen. Hieronder de gemiddelde cijfers die gegeven worden.
Organisatie:
Deskundigheid leerkrachten:
Het onderwijs aan uw kind:
Buitenschoolse activiteiten:
Persoonlijke contacten:
De wijze waarop wij u informeren:
Ouderactiviteiten:
De inspraak van ouders:
De nieuwsbrieven:
Bedankt voor het meedenken!

9,3
9,3
9,6
9
10
9,3
9
9,3
9,3

Rapport
Donderdag krijgen alle kinderen (m.u.v. kinderen die net op school zitten), hun rapport mee naar huis.
In het rapport zit ook een overzicht met de CITO resultaten. De CITO toetsen worden elk schooljaar in
januari en juni gemaakt. De kinderen in groep 1 (m.u.v. de instroomgroep) maken de CITO toetsen
alleen in juni. De kinderen kunnen een l t/m V scoren. De l staat voor een score van de 20% hoogst
scorende leerlingen. De V staat voor de 20% laagst scorende leerlingen. Hieronder staat het in een
overzicht. De scores zijn vergeleken met de landelijke resultaten. In het rapport zit als bijlage ook een
grafiek. Elke punt in de grafiek is een toetsmoment in januari (ll) of juni (lll). Elk schooljaar wordt de
CITO toets namelijk tweemaal afgenomen, in januari (ll) en in juni (lll). In de grafiek hieronder ziet u
een voorbeeld van de resultaten van een leerling uit groep 3 t/m groep 8 op het vakgebied spelling,
rekenen, woordenschat of begrijpend lezen.

Ouderpanel
Dinsdag 25 juni was er weer een ouderpanel. We hebben o.a. gesproken over ‘De
informatievoorziening op PCBS De Hoekstee!’. Het verslag is te lezen in de bijlage van deze
nieuwsbrief. Het verslag staat ook op onze website.
Werkzaamheden zomervakantie
In de zomervakantie zal de fietsenstalling van de onderbouw en de
schuur met daarin het buitenspeelgoed worden gesloopt. Daarna zal er
een mooie nieuwe schuur met een fietsenstalling worden opgebouwd.
We zijn natuurlijk benieuwd naar het eindresultaat!
Data nieuwe schooljaar
In de tweede week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de nieuwe schoolkalender. Hieronder staan
de activiteiten in de eerste twee schoolweken.
-Maandag 26 augustus begint de school weer.
-Maandag 26 augustus is er een luizencontrole.
-Maandag 26 augustus gaat groep 3/4 zwemmen in de Carrousel in Ommen. Op de wisselmorgen
krijgen de kinderen het zwemrooster 2019-2020 mee naar huis.
-Woensdag 28 augustus is er Spel- en Boekenplan.
-Woensdag 4 september is de startactiviteit en is er een
inloopavond in alle groepen.
-Donderdag 5 september begint de school om 9.30 uur.
In de derde schoolweek, op dinsdag 10 september komt de
schoolfotograaf op school. Ook broertjes en zusjes die nog niet
op school zitten kunnen op deze dag gefotografeerd worden.
Na de zomervakantie volgt het rooster.

Bedankt
Het afgelopen schooljaar hebben weer veel ouders
meegeholpen met het organiseren van verschillende
activiteiten. We willen iedereen hartelijk bedanken voor
hun inzet. We hebben dit als team zeer gewaardeerd en hopen ook volgend schooljaar weer gebruik
te mogen maken van uw hulp bij het organiseren van de vele activiteiten op onze mooie school!
Pleinwachtrooster
Maandag
1 juli: Jan Schottert
Dinsdag
2 juli: Katja Lennips
Donderdag
4 juli: Marijke Bakhuis
Vrijdag
5 juli: Annemarie Kamphuis
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

8 juli: Groep 1 t/m 8 om 12 uur vrij
9 juli: Ineke Kuilder
11 juli: Marlies Hans
12 juli: Groep 1 t/m 8 om 10.30 uur vrij

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

26 aug: Jacqueline v/d Werfhorst
27 aug: Daphne Harms
29 aug: Anneke Ringsma
30 aug: Margreet Willems

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

2 sept: Mirjam Otten
3 sept: Thea Coppelmans
5 sept: Marijn Willems
6 sept: Henriette v/d Vegt

Agenda
Maandag

1 juli t/m vrijdag 5 juli:
Tien-minuten-gesprekken op verzoek leerkracht
Dinsdag
2 juli: Groep 2 gaat kijken in groep 3
Schoonmaakavond
Woensdag 3 juli: Ontvangst nieuwe lln Vechtdal College
Donderdag 4 juli: Rapport mee
Maandag
8 juli: Feestavond om 19.00 uur en afscheid gr 8
Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij
Dinsdag
9 juli: School begint om 9.30 uur
’s Middags afsluitende activiteit gr 8
Woensdag 10 juli: Wisselmorgen
Donderdag 11 juli: School begint om 10.30 uur. Slotfeestdag.
Om 15.00 uur is er een borrel georganiseerd
door het bestuur
Vrijdag
12 juli: Groep 1 t/m 8 om 10.30 uur vrij
Maandag

15 juli t/m vrijdag 23 augustus: Zomervakantie

Maandag

26 aug: Luizencontrole
Zwemmen gr 3/4
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Woensdag 28 aug: Spel- en Boekenplan
Maandag
2 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Woensdag 4 sept: Inloop en Startactiviteit
Donderdag 5 sept: School begint om 9.30 uur
Maandag
9 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Zwemmen gr 3/4
‘Op voeten en fietsen’
Dinsdag
10 sept: Schoolfotograaf

De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar is op maandag 26 augustus. We wensen u allen een
fijne zomervakantie!
Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

