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Nieuw schooljaar  
De zomervakantie is weer voorbij. Het is fijn om iedereen weer terug te zien op school! We hopen ook 
dit schooljaar weer op een leuk en leerzaam jaar, waarin we mooie momenten met elkaar mogen 
beleven. 
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar 
 
Een nieuwe start 
Een nieuw begin 
Samen dankbaar verder gaan 
waar we zijn gebleven 
Alle kinderen aandacht geven 
Iedereen gezien 
Verbonden zijn we met elkaar 
samen school, groep en team 
We hopen dat de vakantie veel moois heeft gebracht, 
maar denken ook aan u als het anders liep dan verwacht… 
Een nieuw begin 
Een nieuwe start 
Met bovenal Gods liefde in ons hart 
 
Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: In orde 
Genesis 1: 1-31 en 2: 1-3 
Het begint met een chaos, maar God schept orde. Hij maakt onderscheid tussen donker en licht, water 
en land. Daardoor kan het leven ontstaan. God ziet dat het goed is: in orde! 
 
Het thema voor volgende week is: Wat wil je nog meer? 
Genesis 2: 4-25 en Genesis 3 
God heeft de mens gemaakt en heel veel dieren. De mens geeft alle dieren een naam, maar hij mist 
iemand die bij hem past. Daarom maakt God nog een mens, zodat ze samen verder kunnen. Ze 
mogen eten van bijna alle bomen in de tuin. Maar die ene boom… 
 
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 lacht uit’ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Welkom 
Liam van der Veen is vorige week begonnen in groep 1. We wensen je een fijne en leerzame tijd toe 
bij ons op school! 
 
Jarigen  
Hieronder staan de kinderen die de komende weken jarig zijn. Allemaal een fijne verjaardag 
toegewenst! 
 
  2 september Dario Bakhuis 
15 september Linde Willems  
15 september Suze Otten 
23 september Floris Willems  
28 september Ferran Dogger  
 
1 oktober Bram Roddenhof  
2 oktober Sanne Lennips  
 
Robin is geboren  
Juf Harriet en Gerco hebben op 7 augustus een zoon gekregen. Zijn naam is 
Robin. We wensen juf Harriet, Gerco en Jonas veel geluk! Hiernaast staat 
een mooie foto van Robin.      
 
Nieuwe gymmeester 
Mijn naam is Wessel van Nuil. Via Sportservice Groep zal ik op De Hoekstee de gymlessen op de 
dinsdagmiddag (groep 5/6 en 7/8) en de woensdagochtend (groep 1/2, 3/4 en 7/8) verzorgen. Sinds 
een jaar ben ik afgestudeerd aan de Calo te Zwolle, waarna ik in dienst ben getreden bij Sportservice 
Groep. Sportservice Groep is een organisatie gevestigd in Hardenberg die voor meerdere scholen in 
de regio de gymlessen verzorgen en er voor zorgt dat er gekwalificeerde 
bewegingsonderwijzers in het gymlokaal staan.  Ik ben 26 jaar en woonachtig 
in Kloosterhaar. In mijn vrije tijd doe ik graag aan fietsen, tennissen, 
hardlopen en wandelen, maar maak ik ook graag muziek met mijn vrienden 
als drummer van de band. Ik ga enthousiast de uitdaging aan om op De 
Hoekstee er samen met de kinderen leuke en leerzame lessen van te maken, 
zodat zij voorbereid worden op een mogelijke en blijvende deelname aan de 
bewegingscultuur. Voor vragen sta ik altijd open. Ik ben te bereiken via mail: 
w.vannuil@sportservice-groep.nl  
Met vriendelijke groet, 
Wessel van Nuil. 
 
Klasbord  
Op Klasbord worden berichten en foto’s geplaatst die te maken hebben 
met de groep. U kunt hierbij denken aan belangrijke data, repetities, een 
foto tijdens de les of activiteit, etc. Klasbord is geen open website, maar 
een beveiligde omgeving, waarin alleen u als ouders kunt inloggen. U 
kunt alleen inloggen in de groep van uw zoon of dochter. In de zomervakantie zijn alle ouders en 
kinderen die zich vorig jaar hebben aangemeld overgezet naar de nieuwe ‘Klasbord groep’. Als het 
goed is heeft u hier een melding van gehad. Mocht er iets niet goed zijn gegaan of heeft u zich in 
voorgaande jaren niet aangemeld voor Klasbord dan kunt u dit melden bij de juf van de groep of bij 
meester Henk. 
 
Spel- en boekenplan 
Voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. We delen daarom 
elk jaar in groep 1/2 tasjes uit van het Spel- en Boekenplan. Mevrouw Bijkerk en 
mevrouw Willems hebben vorige week de tasjes weer uitgezocht en uitgedeeld 
aan de kleuters. De kleuters kunnen elke twee weken hun tasje inleveren en 
krijgen een nieuwe mee naar huis. Op woensdag 11 september en woensdag 25 
september zijn mevrouw Bijkerk en mevrouw Willems weer aanwezig om de tasjes te vervangen. Alle 
data van het Spel- en Boekenplan staan in de schoolkalender en worden ook geplaatst in de agenda 
op de site. We hopen, dat net als vorig schooljaar, weer veel kleuters meedoen!  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Startactiviteit en informatieavond 
U wordt van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in de groep van uw zoon/dochter op 
woensdagavond 4 september na de startactiviteit. De startactiviteit begint om 19.00 uur en is om 
19.45 uur afgelopen. Van 19.45 uur tot 20.15 uur wordt er in groep 1/2 en in groep 7/8 een uitleg 
gegeven over de werkwijze. Er wordt alleen een gezamenlijke uitleg gegeven in groep 1/2 en in groep 
7/8. Als het mogelijk is, wilt u dan jongere broertjes en zusjes niet meenemen naar de uitleg in groep 
1/2 en groep 7/8, zodat de leerkrachten de tijd kunnen nemen om een goede uitleg te geven?  
In de groepen 3/4 en 5/6 is er een inloop en kunt u vragen stellen aan de leerkrachten.  
A.s donderdag begint de school om 9.30 uur.  
 
Ouderbijdrage 
Aangezien de prijzen elk jaar stijgen worden de kosten voor de activiteitencommissie elk jaar hoger. 
Om te garanderen dat we ook komend schooljaar weer leuke activiteiten kunnen organiseren wordt de 
ouderbijdrage dit schooljaar met €2,50 per kind verhoogd. Binnenkort krijgen de kinderen een brief 
mee waarop gevraagd wordt of u €30,- per kind (i.p.v. €27,50) wilt overmaken naar de rekening van 
de activiteitencommissie. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Werkzaamheden zomervakantie 
In de zomervakantie is er een mooie schuur gebouwd naast 
onze school. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 kunnen hier 
hun fiets neerzetten. Ook kunnen we de spullen, waarmee de 
kinderen spelen tijdens de pauzes weer op een goede wijze 
opbergen. We zijn blij met het eindresultaat!  
 
Op Voeten en Fietsen  
Op maandag 9 september is 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 delen de ouders van de verkeerscommissie kleurplaten uit voor een kleurwedstrijd. De 
kleurplaten kun je t/m maandag 9 september inleveren op school. Op dinsdag 10 september maken 
de verkeersouders de winnaars bekend. De verkeersouders zullen daarna een aantal winnaars 
uitkiezen. 
 
Schoolfotograaf 
Op dinsdag 10 september komt de schoolfotograaf op school. De kinderen worden allemaal 
individueel en met de groep gefotografeerd. Ook kunnen er foto’s gemaakt worden met broertjes en 
zusjes. Als uw zoon of dochter nog niet op school zit kunt u ’s morgens op school komen om hem of 
haar te laten fotograferen. Tussen 8.00 uur en 8.45 uur kunnen broers en zussen samen op de foto. 
Hieronder het volledige schema en enkele tips van de fotograaf. Na een aantal weken krijgt u 
informatie over hoe u de foto’s kunt bestellen.  
 
Tijdschema dinsdag 10 september: 
08.00u: Broer/zus foto's binnen school 
08.45u: Portretten Groep 1/2 
09.30u: Portretten Groep 3/4  
10.00u: Portretten Groep 5/6 
10.30u: Groepsfoto's 
11.00u: Portretten docenten en teamfoto 
11.15u: Groep 7/8 & afzwaai 
 
Kledingtips van de fotograaf: 
-Een wit shirt met blauwe spijker- broek doet ‘t altijd goed. Lekkere knalkleuren zien we uiteraard ook 
graag, maar opvallende opdrukken doen het weer niet zo goed. Laat jullie kind gerust zijn of haar pet 
opzetten of een hoody aantrekken. We maken meerdere beelden per kind, dus zowel met als zonder 
accessoire. 
-Denk aan de schoenen. We fotograferen niet altijd ‘ten voeten uit’, maar als ‘t wel gebeurt ben je blij 
dat je kind een paar mooie schoenen aan heeft  
-Laat de jongens vooral met hún favoriete kapsel de deur uitgaan.  
-Spikes? Geen probleem! Wij houden wel van gekkigheid!  
-Misschien hebben de meiden die ochtend een beetje extra hulp met hun haar nodig. 
-Het is handig om ‘s avonds vast een beetje na te denken over de kleding en eventuele accessoires.  
-Laat ze vooral aantrekken waar hij/zij zichzelf het stoerste/mooiste in vindt! 
 
 
 



 
 
 
 
 
Juffendag 
Op woensdag 18 september is het juffendag. De kinderen krijgen 
binnenkort een brief mee met meer informatie over deze dag.  
 
Kinderen groep 1 t/m 4 vrijdag 
Op vrijdag 20 september zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij.  
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster  
Maandag           2 sept: Mirjam Otten 
Dinsdag             3 sept: Thea Coppelmans  
Donderdag        5 sept: Marijn Willems 
Vrijdag               6 sept: Henriette v/d Vegt  
 
Maandag            9 sept: Winanda Reefhuis 
Dinsdag             10 sept: Miranda Willems  
Donderdag        12 sept: Daniella de Bok 
Vrijdag               13 sept: Willemien Stoeten  
 
Maandag           16 sept: Nanda Hofsink 
Dinsdag             17 sept: Jolien Valk  
Donderdag        19 sept: Marije Bakhuis 
Vrijdag               20 sept: Jolanda Winters  
 

Agenda 
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 
                                 Boeken lenen ‘De Boekstee’  
                                 gr 1/2 en gr 7/8 
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 


