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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Beloofd is beloofd 
Genesis 15: 1-21, 16: 1-16 en 18: 1-15 
God heeft Abram een kind beloofd. Maar het is nog niet makkelijk om te blijven geloven in die belofte. Moet 
Abram misschien zelf iets doen om God te helpen bij het uitvoeren van zijn belofte? Of moet hij gewoon 
afwachten? Uiteindelijk ontdekt hij dat God doet wat hij zegt. Sara en Abram krijgen een kind. 
 
Het thema voor volgende week is: Stop! 
Genesis 18: 16-33 en 19: 1-38 
In Sodom gebeuren zulke erge dingen, dat God de stad moet straffen. Maar Abraham onderhandelt met 
God: Als er tien rechtvaardigen zijn, zou u dan de stad niet sparen? Als de engelen naar Sodom gaan, 
ontdekken ze dat die tien rechtvaardigen niet te vinden zijn. De stad staat bol van vreemdelingenhaat, 
geweld en minachting. Daarom moeten Lot en zijn familie weg uit die stad. 
 
Lied voor de komende periode: ‘Ere zij de Vader’ ELB 254 
 
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. In alle groepen wordt de methode gebruikt. De regels zijn:   
-We vertrouwen elkaar  
-We helpen elkaar                                                   
-Niemand speelt de baas  
-Niemand lacht uit  
-Niemand doet zielig 
 
De regel die voor de komende week centraal staat is: ‘We helpen elkaar’ 
 
Voorstellen Annemiek de Boed 
Mijn naam is Annemiek de Boed en ik ben 22 jaar. Na de herfstvakantie kom ik de 
gymlessen verzorgen op de donderdag. Zelf voetbal ik bij V.V. de Weide in Hoogeveen, 
hier kom ik ook vandaan. Helaas heb ik op dit moment een knieblessure en zal ik dit 
seizoen niet in actie komen. In mijn lessen vind ik het belangrijk dat iedereen kan sporten 
op zijn eigen niveau, dan pas is iedereen in staat om te leren. Maar boven alles vind ik het 
vooral van belang dat iedereen plezier heeft in de les! Wanneer de leerlingen veel plezier 
beleven, doe ik dat ook. Ik kijk er erg naar uit om na de herfstvakantie te starten! 
 
Jarigen  
Hieronder de jarigen van eind oktober en november. Allemaal een fijne verjaardag toegewenst!  
 
18 oktober: Lise Winters  
 
  6 november: Ivan Lamberink  
  9 november: Sven de Lange  

 28 november: Noa Schulenburg  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Groen schoolplein 
Vlak voor de zomervakantie hebben we met het team en 
de leerlingenraad een plan opgesteld voor het aanvragen 
van een subsidie voor een ‘Groen schoolplein’. Een 
‘Groen schoolplein’ betekent dat er minder tegels op een 
schoolplein aanwezig zijn en meer groenelementen 
zichtbaar zijn. Kinderen kunnen zich verstoppen, 
klimmen, klauteren en spelen in een natuurlijke omgeving 
met veel groen.  
 
Twee weken geleden hebben we een brief van de 
provincie Overijssel gekregen met daarin de mededeling 
dat het plan is goedgekeurd en dat we een subsidie krijgen van €10.000!  
Het bestuur heeft besloten om hier nog een extra bedrag aan toe te voegen via de TSO.  
Ook zal de school een bedrag reserveren, zodat we een mooi ‘Groen schoolplein’ kunnen realiseren.  
 
Realisatie groen schoolplein 
De leerlingenraad heeft twee weken geleden in alle klassen 
uitgelegd wat een ‘Groen schoolplein’ is. Ook hebben ze 
geluisterd naar ideeën en suggesties van de kinderen. Vorige 
week is er een ontwerpster op school geweest en heeft alle 
ideeën van de leerlingenraad, de kinderen en de leerkrachten 
bekeken. De ontwerpster is op dit moment bezig met het maken 
van het (eerste) ontwerp. Deze zal weer besproken worden met 
de leerlingenraad, alle kinderen en met het team. Daarna zullen 
we het ‘Groene schoolplein’ gaan realiseren!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actie activiteitencommissie 
De activiteitencommissie heeft besloten een ‘chocoladeactie’ op te zetten.  
De opbrengst zal ook besteed worden aan de realisatie van het ‘Groene schoolplein’.  

De kinderen krijgen morgen bestelformulieren en boekjes mee naar huis, zodat 
familieleden, buren, etc. chocola kunnen bestellen. De betaling moet direct 
plaatsvinden. De bestelformulieren en de opbrengst moeten uiterlijk maandag 
18 november weer ingeleverd zijn op school. Daarna zal de bestelling worden 
doorgevoerd. Deze zal begin december worden geleverd.  

 
We hopen dat de ‘chocoladeactie’ een groot succes wordt. In de volgende nieuwsbrieven zullen we u op de 
hoogte houden van de vorderingen m.b.t. het ‘Groene schoolplein’. 
 
 
 
 
   
 



 
 
 
 
 
 
Parro 
Bijna alle ouders hebben zich aangemeld bij Parro. De tijdsvakken om in te 
schrijven voor de tien-minuten-gesprekken van woensdag 20 november en 
donderdag 21 november worden open gezet op dinsdag 29 oktober. De 
inschrijving sluit op dinsdag 5 november.  
 
Gymrooster na de herfstvakantie 
In de vorige nieuwsbrief heeft u het gymrooster gezien voor na de herfstvakantie. Vanwege een 
organisatorisch probleem gaat het nieuwe rooster in vanaf dinsdag 5 november. Dit betekent dat we in de 
eerste week na de herfstvakantie nog gymmen volgens het huidige rooster.      
 
Hieronder het gymrooster vanaf dinsdag 5 november:  
 
Dinsdagmiddag:  
13.00 uur - 14.15 uur groep 7/8 (gymnastiek docent Wessel van Nuil)  
14.15 uur - 15.15 uur groep 1/2 (gymnastiek docent Wessel van Nuil) 
 
Donderdag:  
11.00 uur - 12.00 uur groep 3/4 (gymnastiek docent Annemiek de Boed)  
13.00 uur - 14.30 uur groep 5/6 (gymnastiek docent Annemiek de Boed)  
 
Wissellijsten 
Groep 3/4 heeft twee mooie ‘wissellijsten’ gemaakt om op te hangen in Kulthurhus ’t saMENSpel.  
De lijsten zijn nu te zien in de gang bij de ingang van de school. Binnenkort zullen ze worden opgehangen 
in het ’t saMENSpel. 
 

    
 
Versiering gang 
De ouders van de activiteitencommissie hebben de gang weer mooi versierd! 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Herfstdag  
A.s. donderdag is de herfstdag voor de onder- en bovenbouw. U heeft, via een extra brief, informatie 
ontvangen over deze leuke dag. De kinderen blijven op deze dag allemaal over en gaan tussen de middag 
dus niet naar huis. De activiteiten zijn om 14.30 uur afgelopen. De kinderen zijn daarom om 14.30 uur vrij. 
Allemaal veel plezier! 
 
Workshop groep 7/8 
Op maandag 4 november wordt er in groep 7/8 de workshop ‘Speellab’ gegeven. Tijdens deze workshop 
leren de kinderen allerlei nieuwe technieken, zoals voorwerpen maken met een 3D printer, of van stroom 
geleidende verf een lampje laten branden. Veel plezier! 
 
Workshop groep 3/4 en groep 5/6 
Op vrijdag 15 november wordt er in de groepen 3/4 en 5/6 een workshop 
beeldende kunst gegeven. De kinderen gaan het o.a. hebben over de 
kunstenaar Henri Matisse. Ze gaan een collage maken en leren dat naar 
kunst kijken en kunst maken leuk is. Ook wordt er aandacht besteed aan 
het vormen van een mening over kunst en het respecteren van een andere 
mening. Veel plezier!  
 
Voorstellingen groep 1/2 
De kleuters zijn dinsdag 8 oktober naar het theater geweest. Ze hebben, in de Carrousel in Ommen, de  
voorstelling ‘PLONS!’ bekeken. Het was een leuke morgen! Alle ouders die gereden hebben, hartelijk dank! 
Op maandag 11 november gaan de kleuters nog een keer naar de Carrousel. Ze gaan dan de voorstelling 
‘Benjamin de beer’ bekijken. 
 
Dankdag 
Woensdag 6 november is het dankdag. We gaan dan samen met De Schakel naar de kerk in Beerzerveld. 
De dienst begint om 8.45 uur. We vertrekken om 8.35 uur. De kinderen moeten dus iets eerder op school 
komen. Het thema is: ‘Een tuin om voor te zorgen’. Er is kinderoppas aanwezig. Wilt u erop toezien dat uw 
kind thuis nog naar het toilet gaat en geen snoep meeneemt? 
 
Inloop alle groepen  
Op dinsdag 12 november 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 13 november vervalt. 
 
Kinderboekenweek  
Woensdag 2 oktober is de Kinderboekenweek begonnen. Het thema was 
‘Reis mee’. Op donderdag 10 oktober was de afsluiting. Veel ouders hebben 
gekeken naar de mooie tekeningen en geluisterd naar de verhalen die de 
kinderen gemaakt hadden. Tijdens de afsluiting werden de winnaars bekend 
gemaakt van de gouden en zilveren griffel en penseel. Deze zijn gewonnen 
door Linn, Jaron, Jorn en Stef. Roxanne is de voorleeskampioen van onze 
school.  

 

  
 
 
 
 
 



 
 
Dierendag  
Vrijdag 4 oktober was het dierendag. ‘s Morgens waren er paarden, geiten, konijnen, honden, hamsters en 
een vogel op school. Ook hadden veel kinderen een knuffel meegenomen. Om 9.00 uur heeft iedereen zijn 
huisdier en knuffel kunnen laten zien tijdens de parade op het schoolplein. Alle foto’s staan op onze site, 
www.hoekstee.nl.  
 

   
 
Week van de pauzehap 
Van maandag 7 oktober t/m vrijdag 10 oktober was het de ‘Week van de pauzehap’. Tijdens de ‘Week van 
de Pauzehap’ hebben de kinderen geleerd hoe lekker en leuk het is om te kiezen voor gezonde 
tussendoortjes. De kinderen hebben o.a. paprika, komkommer, wortel, banaan en watermeloen gegeten. 
Vrijdag 10 oktober hadden veel kinderen zelf iets gezonds meegenomen naar school. Bekijk de foto’s op 
onze site, www.hoekstee.nl.  
 

   
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster  
Maandag         14 okt: Winanda Reefhuis 
Dinsdag           15 okt: Janet Veneman 
Donderdag      17 okt: Herfstdag 
Vrijdag             18 okt: Jolanda Winters 
 
Maandag         28 okt: Nanda Hosink 
Dinsdag           29 okt: Marieke Hindriks 
Donderdag      31 okt: Marijn Willems 
Vrijdag               1 nov: Margreet Willems 
 
Maandag           4 nov: Janneke Roddenhof 
Dinsdag             5 nov: Jacqueline v/d Werfhorst 
Donderdag        7 nov: Studiedag. Kinderen zijn vrij. 
Vrijdag               8 nov: Anita van Klingeren 

Agenda 
Dinsdag      15 okt: Boeken lenen ‘De Boekstee’  
                               gr 3/4 en gr 5/6 
Donderdag 17 okt: Herfstdag onder- en bovenbouw 
                               Kinderen zijn om 14.30 uur vrij 
 
Maandag   21 okt t/m vrijdag 25 okt: Herfstvakantie  
 
Maandag   28 okt:  Start project Alles-in-1 ‘Gouden eeuw’ 
                               Luizencontrole 
                               Zwemmen gr 3/4 
Dinsdag     29 okt:  Boeken lenen ‘De Boekstee’  
                               gr 1/2 en gr 7/8 
Woensdag 30 okt:  Spel- en Boekenplan 
Maandag     4 nov: Workshop ‘Het Speellab gr 7/8’ 
Dinsdag       5 nov:  Boeken lenen ‘De Boekstee’  
                               gr 3/4 en gr 5/6 
Woensdag   6 nov: Dankdag 
Donderdag  7 nov: Studiedag leerkrachten 
                               Kinderen zijn vrij 
Maandag   11 nov: Groep 1/2 gaan naar de Carrousel in 
                               Ommen 
                               Zwemmen gr 3/4 
Dinsdag     12 nov: Inloop in alle groepen 
                               Vergadering activiteitencommissie 
                               Boeken lenen ‘De Boekstee’  
                               gr 1/2 en gr 7/8 
Woensdag 13 nov: Spel- en Boekenplan 


