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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Code rood 
Genesis 4: 1-16, 6: 9-22 en 7: 1-24 
Het was mooi, het was goed. Maar in de verhalen van deze week wordt het ‘code rood’. Het bloed van 
Abel valt op de aarde, als teken van hoe het mis kan gaan tussen mensen. 
Deze week beginnen we ook met het verhaal van Noach. Er gaat zoveel mis op aarde, dat het zo niet 
verder kan. Noach wordt gewaarschuwd: hij moet een ark bouwen om aan de vloed te ontkomen. 
 
Het thema voor volgende week is: We beginnen opnieuw 
Genesis 8: 1-22 en 9: 1-17 
Het lijkt alsof de schepping opnieuw begint: de donkere wolken verdwijnen, het water zakt. God begint 
opnieuw met Noach en alle dieren in de ark. 
 
Lied voor de komende periode: ‘Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam’ ELB 8c 
 
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’ 
 
Juf Desiree Wanders 
Ik ben Desiree Wanders en mag vanaf dit schooljaar de muzikale lessen op school 
gaan verzorgen. Naast mijn werkzaamheden als uitvoerend klassiek trompettiste 
geef ik al jaren met ongelooflijk veel liefde en plezier les in de ruimste zin van het 
woord. Ik laat graag anderen delen in mijn passie voor muziek en hoop dat de 
leerlingen zullen ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken!   
 
Juffendag 
A.s. woensdag is het juffendag. Iedereen mag op deze dag verkleed op school komen! De kinderen 
hebben vorige week een brief meegekregen met daarop meer informatie over deze dag. De kinderen 
hoeven geen fruit en drinken mee te nemen. 

 
                   
 
  
  
  

  
Groep 1 t/m 4 vrij 
A.s. vrijdag zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Kinderpostzegels  
Woensdag 25 september gaat de actie ‘Kinderpostzegels 2019’ van start. De kinderen uit groep 7/8 
mogen een week lang postzegels en kaarten verkopen voor het goede doel. De kinderen uit groep 7/8 
zijn op deze woensdag om 12.00 uur vrij, zodat ze gelijk met andere kinderen van omliggende scholen 
kunnen beginnen met verkopen. Meer informatie staat op www.kinderpostzegels.nl 
 
Fietscontrole  
Op dinsdag 24 september gaan de verkeersouders de jaarlijkse fietscontrole weer 
uitvoeren. Kinderen van groep 3 t/m 8 mogen deze ochtend hun fiets meenemen naar 
school voor een controlebeurt. Fietsen die na de controle nog niet helemaal ‘Oke’ zijn, 
kunnen op dinsdag 1 oktober nogmaals gecontroleerd worden.  
De verkeersouders  
 
Inloop alle groepen  
Donderdag 26 september 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 25 september vervalt. 
 
Maandvoorstelling groep 5/6  
Vrijdag 27 september is de maandvoorstelling van groep 5/6. Alle ouders en de kinderen uit groep 5/6 
zijn van harte welkom om de voorstelling om 11.30 uur te bekijken in de gemeenschapsruimte. 
 
Ontruimingsoefening  
Vorige week woensdag hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Alle kinderen zijn onder 
begeleiding van de juffen naar het grasveld bij sporthal ‘De Sprong’ gelopen. Toen de school 
gecontroleerd was konden alle kinderen weer terug naar hun lokaal. De oefening is goed verlopen. 
Over een half jaar gaan we nog een keer oefenen. 
 
Op Voeten en Fietsen 
Maandag 9 september was de landelijke actiedag ‘Op Voeten en Fietsen’. De bedoeling van de 
actiedag is om fietsen en lopen bij kinderen te bevorderen, zodat kinderen later op een zelfstandige en 
veilige manier kunnen deelnemen in het verkeer. Door vaker te lopen of te fietsen vermindert ook het 
aantal auto’s bij de school, waardoor de schoolomgeving veiliger wordt. Om aandacht te vragen voor 
deze actie hebben de ouders van de verkeerscommissie kleurplaten uitgedeeld voor een 
kleurwedstrijd. Dinsdag zijn de winnaars bekend gemaakt. De winnaar zijn: Sanne Lennips en Amber 
Willems uit groep 1/2, Jesse Winters en Reyano v/d Vegt uit groep 3/4, Timo Willems en Jente 
Willems uit groep 5/6 en Marel Willems en Daley v/d Vegt uit groep 7/8. Gefeliciteerd allemaal! Bekijk 
alle foto’s op www.hoekstee.nl.  
 

   
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster  
Maandag           16 sept: Nanda Hofsink 
Dinsdag             17 sept: Jolien Valk  
Donderdag        19 sept: Marije Bakhuis 
Vrijdag               20 sept: Jolanda Winters  
 
Maandag           23 sept: Janneke Roddenhof 
Dinsdag             24 sept: Katja Lennips 
Donderdag        26 sept: Marlies Hans 
Vrijdag               27 sept: Annemarie Kamphuis 
 
 
 

Agenda 
Woensdag  18 sept: Juffendag 
Donderdag 19 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’  
                                 gr 3/4 en gr 5/6 
Vrijdag        20 sept: Groep 1 t/m 4 vrij 
Maandag    23 sept: Zwemmen groep 3/4 
Dinsdag      24 sept: Fietscontrole  
                                 Boeken lenen ‘De Boekstee’  
                                 gr 1/2 en gr 7/8 
Woensdag 25 sept: Start Kinderpostzegelactie 
                                Spel- en Boekenplan 
Donderdag 26 sept: Inloop in alle groepen 
Vrijdag        27 sept: Maandvoorstelling groep 5/6 


