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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Babbelstad
Genesis 9: 18-29, 10: 1-32 en Genesis 11
De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In Babel besluiten ze een toren te bouwen,
zo hoog als de hemel. Maar het gaat mis: Mensen verliezen het contact met elkaar, ze begrijpen elkaar niet
meer. Babel wordt een babbelstad waar iedereen praat maar niemand een ander verstaat.
Het thema voor volgende week is: Waar ga je heen?
Genesis 12: 1-20 en 13: 1-18
Abram wordt door God geroepen. Hij gaat weg uit zijn land, weg uit zijn familie, op reis naar een toekomst
die God hem zal wijzen. In het tweede verhaal horen we over Abram en zijn neef Lot. Ze gaan elk op een
eigen plek wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest het land dat hem het mooist lijkt.
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 vertrouwen elkaar’.
Extra begeleiding en uitbreiding aantal uren juf Jessica
We groeien als school. Er komen steeds meer kinderen bij en daar zijn we natuurlijk erg blij mee!
Aangezien we in groep 1/2 dit schooljaar beginnen met 27 kleuters hebben we besloten om extra uren vrij
te maken voor begeleiding in en buiten de kleutergroep. Op deze wijze kunnen we blijven lesgeven aan
kleine groepen.
-Juf Jessica zal na de herfstvakantie extra uren krijgen voor de woensdag. In eerste instantie is juf Jessica
1 keer in de 3 weken op school om samen met juf Janine les te geven aan de kleuters. In de loop van het
schooljaar zullen we dit uitbreiden naar 2 keer in de 3 weken en daarna naar alle woensdagen.
-Op de dinsdag en donderdag haalt juf Erna groep 1 of groep 2 uit de groep om computerlessen te geven
met behulp van de software van Kleuterplein en Bereslim. Bereslim is een nieuw programma dat we
hebben aangeschaft om kleuters in aanraking te laten komen met letters, zinnen en verhalen.
De andere kinderen krijgen op dat moment, in de groep, les van juf Janine.
-Na de herfstvakantie zal meester Wessel gymles geven aan de kleuters op dinsdagmiddag en zal juf
Desiree Wanders beginnen met de muzieklessen in alle groepen.
-Op de woensdag is er extra ondersteuning van juf Gerda of juf Nienke. Zij zijn beide vrij geroosterd om
kinderen extra te begeleiden.
-Na de herfstvakantie beginnen we met de plusgroep. Dit jaar zal er structureel een plusgroep
georganiseerd worden voor zowel de onder- als de bovenbouw. Juf Alitha en juf Henriette hebben hier
extra uren voor gekregen. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen krijgen les in de
gemeenschapsruimte.
D.m.v. al deze extra ondersteuning kunnen we blijven lesgeven aan kleine groepen, zodat we optimaal
onderwijs kunnen bieden.

Parro
Tien-minuten-gesprekken
Vanaf dit schooljaar kunnen we geen gebruik meer maken van de gespreksplanner voor de tien-minutengesprekken. We gebruiken daarom een nieuw programma genaamd Parro.
Parro is een oudercommunicatiemiddel. We hebben het gekozen omdat het samenwerkt met ons
administratieprogramma ParnasSys. Parro is bereikbaar via een website (talk.parro.com), maar ook
beschikbaar als app (App store / Google play).
Er worden, voor de tien-minuten-gesprekken in november, tijdsvakken ingesteld waarop u zelf kunt
inschrijven. Het is dus niet meer zo dat de kinderen een brief meekrijgen met daarop de tijden voor de
gesprekken.
Aanmelden Parro
Vanaf deze week kunt u zich aanmelden bij Parro. U ontvangt een
mail met daarin een link, waarin u de uitnodiging voor Parro kunt
accepteren. In de nieuwsbrief van maandag 14 oktober staat een
datum vanaf wanneer u een tijd kunt reserveren voor de tien-minuten
gesprekken op woensdag 20 november en donderdag 21 november.
Berichten vanuit de groepen
In Parro kunnen de leerkrachten ook berichten achterlaten. Hiermee wordt het gebruik van de app van
Klasbord overbodig. Om te zorgen dat u niet met meerdere apps hoeft te werken hebben we besloten om
Klasbord per 1 december niet meer te gebruiken. De berichten zijn vanaf dan zichtbaar op Parro.
Kort samengevat:
-Deze week ontvangt u een mail om zich aan te melden bij Parro.
-In de nieuwsbrief van maandag 14 oktober staat de datum vanaf wanneer u een tijd kunt reserveren voor
de 10-minuten-gesprekken.
-Vanaf 1 december gebruiken we Klasbord niet meer. Berichten zijn te lezen via Parro.
Succes met het aanmelden! Lukt dit om een of andere reden niet, dan bent u altijd van harte welkom bij
meester Henk.
NSCCT
Net als vorig schooljaar zal in de groepen 4 t/m 7 de komende weken de NSCCT worden afgenomen.
NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Bij de afname krijgen de kinderen een
boekje met opdrachten die ze zelfstandig gaan maken. Dit zal buiten de groep afgenomen worden door
meester Henk. Meester Henk zal bijvoorbeeld eerst groep 4 uit de groep halen. De kinderen uit groep 4
maken, na instructie, allemaal zelfstandig het boekje met opdrachten. Na een uur zijn de kinderen klaar en
gaan dan terug naar hun eigen groep. Met de resultaten krijgen we beter zicht op de cognitieve
capaciteiten van kinderen. Hiermee kunnen leerkrachten hun instructies nog beter afstemmen op de
ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Door inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten van kinderen
wordt elk kind in staat gesteld om zich te ontwikkelen volgens haar of zijn cognitieve capaciteiten. Door de
kinderen daarna uit te dagen op hun eigen niveau betekent dit minder frustraties door te makkelijk of te
moeilijk werk. Elk schooljaar zullen we de NSCCT afnemen. Uiteraard zal het resultaat tijdens de tienminuten-gesprekken samen met de CITO scores besproken worden.
Gymrooster
Om de week gaan de kinderen in groep 3/4 zwemmen in de Carrousel in Ommen. Voor de herfstvakantie
worden de gymlessen op dinsdag en de woensdag gegeven door vakdocent gymnastiek Wessel van Nuil.
Na de herfstvakantie zal vakdocent gymnastiek Annemiek de Boed ook gymlessen gaan geven. Dit houdt
in dat het gymrooster na de herfstvakantie zal wijzigen. Hieronder het gymrooster voor na de
herfstvakantie:
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)
Juf Annemiek de Boed stelt zich in de volgende nieuwsbrief voor.

De Boekstee
Kinderen kunnen weer boeken uit ‘De Boekstee’ mee naar huis nemen om zelf te lezen of om te worden
voorgelezen. In de schoolkalender en in elke nieuwsbrief staat de datum, waarop de kinderen de boeken
kunnen inleveren. In diezelfde week zullen de kinderen ook weer boeken meekrijgen in de rode tas van de
Boekstee. Natuurlijk lezen de kinderen ook boeken uit ‘De Boekstee’ in de klas. Deze boeken zullen ze
bewaren in hun vak. Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen die vanaf een jonge
leeftijd worden voorgelezen op latere leeftijd voorlopen op lees- en leervaardigheden. Uit
de onderzoeken blijkt dat als een kind iedere dag wordt voorgelezen de taal- en
leesvaardigheid kan oplopen tot een voorsprong van meer dan een half jaar op kinderen
die minder vaak of nooit worden voorgelezen. We hopen daarom dat net als vorig
schooljaar er weer veel kinderen boeken lezen (of worden voorgelezen) uit ‘De Boekstee’.
Schoolfotograaf
Dinsdag 10 september is de schoolfotograaf bij ons op school geweest. Vorige week hebben de kinderen
een kaart meegekregen met daarop een inlogcode. Anita van Klingeren en Anneke Ringsma hebben
’s morgens de fotograaf geholpen, hartelijk dank hiervoor!
Typecursus
Er zijn 7 aanmeldingen binnengekomen voor de typecusus van Instituut Noord. De cursus zal halverwege
november starten en zal bij ons op school gegeven worden. De cursus wordt op donderdag gegeven en
start om 15.45 uur in de gemeenschapsruimte. Als uw zoon of dochter zich nog wil aanmelden dan kan dat
via de site van Instituut Noord, www.instituutnoord.nl.
Kinderboekenweek
A.s. woensdag begint de Kinderboekenweek. Het thema is ‘Reis mee’.
Tijdens de Kinderboekenweek zullen we natuurlijk veel boeken lezen.
De afsluiting, waarin o.a. de gouden griffel en het gouden penseel
worden uitgereikt, is op donderdagmiddag 10 oktober. U bent dan ’s
middags van harte welkom in de gemeenschapsruimte. We beginnen
om 13.15 uur. De winnaars worden rond 14.45 uur bekend gemaakt. Juf Erna neemt in samenwerking met
een boekwinkel weer leuke nieuwe boeken mee en zal deze tentoonstellen op een tafel in de gang. Als je
het leuk vindt kun je een boek kopen. Lees meer over de Kinderboekenweek op
www.kinderboekenweek.nl.
Dierendag
A.s. vrijdag is het weer dierendag. De kinderen mogen ’s ochtends een huisdier meenemen naar school. In
de gemeenschapsruimte maken wij plek voor de gekooide dieren. De grotere huisdieren mogen op het
schoolplein om 8.45 uur een rondje lopen. Natuurlijk zijn ook de knuffeldieren van harte welkom. Het is de
bedoeling dat de kinderen de gekooide dieren tussen de middag weer meenemen naar huis.
Week van de pauzehap
Van maandag 7 oktober t/m vrijdag 10 oktober is de ‘Week van de pauzehap’.
Tijdens de Week van de pauzehap leren de kinderen hoe lekker en leuk het is
om te kiezen voor gezonde tussendoortjes. De kinderen krijgen o.a. paprika,
komkommer, wortel, banaan, mini-watermeloen en meergranen-rijstwafels.
Meer informatie kunt u lezen op www.ikeethetbeter.nl.
Voorstelling gr 1/2
De kleuters gaan dinsdag 8 oktober naar het theater! Om 10 uur begint de theatervoorstelling ‘PLONS!’ in
de Carrousel in Ommen. De voorstelling duurt een uur. Allemaal veel plezier!
Herfstdag
Op donderdag 17 oktober is de herfstdag voor de onder- en bovenbouw. We gaan op
deze dag leuke activiteiten doen, waarover we u binnenkort informeren. 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.
Inloop alle groepen
Vorige week donderdag 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 dinsdag 12 november.

Fietscontrole
Dinsdag 24 september hebben de verkeersouders, met medewerking van Gevro Tweewielers uit
Vroomshoop, de fietsen van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gecontroleerd.
Bijna alle fietsen zijn goedgekeurd! Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.

Maandvoorstelling groep 5/6
Vrijdag 27 september was de maandvoorstelling van groep 5/6. Veel ouders hebben de voorstelling
bekeken. Bekijk alle foto’s op onze site.

Verjaardag
Woensdag 18 september hebben we de verjaardag gevierd van de juffen en meester. Eerst hebben we
feest gevierd in de groep. Na de pauze was er een fotopuzzeltocht door Beerzerveld met jeugdfoto’s van
de juffen en meester. Het was een leuke morgen! Bekijk alle foto op www.hoekstee.nl.

Pleinwachtrooster
Maandag
30 sept: Jan Schottert
Dinsdag
1 okt: Ineke Kuilder
Donderdag
3 okt: Wendy Jaspers
Vrijdag
4 okt: Margreet Willems
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

7 okt: Mirjam Otten
8 okt: Thea Coppelmans
10 okt: Henriette v/d Vegt
11 okt: Miranda Willems

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

14 okt: Winanda Reefhuis
15 okt: Janet Veneman
17 okt: Herfstdag
18 okt: Jolanda Winters

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Woensdag 2 okt: Start Kinderboekenweek
Donderdag 3 okt: Boeken lenen ‘De Boekstee’
gr 3/4 en gr 5/6
Vrijdag
4 okt: Dierendag
Maandag 7 okt t/m vrijdag 10 okt: Week v/d Pauzehap
Maandag 7 okt: MR vergadering
Zwemmen gr 3/4
Dinsdag
8 okt: Voorstelling ‘PLONS’ gr 1/2
Boeken lenen ‘De Boekstee’
gr 1/2 en gr 7/8
Woensdag 9 okt: Spel- en Boekenplan
Donderdag 10 okt: Afsluiting Kinderboekenweek
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

