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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Wat is het waard? 
Genesis 24: 1-67 en 25: 19-34 
De knecht van Abraham moet een vrouw zoeken voor Isaak. Hij vindt Rebekka ver weg, en zij laat alles 
achter om haar nieuwe leven te beginnen. Later wordt Rebekka moeder van twee jongens, die ook twee 
volken zijn. Esau verkoopt zijn rechten voor een kop soep. 
 
Het thema voor volgende week is: Ben jij het echt? 
Genesis 27: 1-40, 28: 10-22 en 29: 1-14 
Verkleed als zijn broer gaat Jakob naar vader Isaak om de zegen in ontvangst te nemen. Nu is hij 
gezegend, maar hij moet wel vluchten. In de woestijn ontdekt hij dat God bij hem is. Hij komt uit bij Laban, 
een broer van zijn moeder.. 
 
Lied voor de komende periode: ‘Laat de kind’ren tot Mij komen’ ELB 278 
 
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: ‘Niemand speelt de baas’ 
 
Welkom 
Binnenkort zullen Daan Immink, Mason Vorderhake en Rosalie Reiling vier jaar worden. Ze zullen de 
komende weken een paar keer komen kijken om te wennen. We wensen jullie een fijne en leerzame tijd 
toe bij ons op school! 
 
Voorstellen stagiaire 
Mijn naam is Sophie Telman, ik ben 18 jaar oud en ik woon in Bergentheim. Vanaf dinsdag 
5 november loop ik stage op De Hoekstee, dus bij deze wil ik even kort wat over mezelf 
vertellen. In september ben ik begonnen aan de opleiding Teachers College op het 
Windesheim in Zwolle. Deze opleiding is eigenlijk een Pabo en een lerarenopleiding in één. 
Dit is de perfecte studie voor mij, omdat ik nog niet zeker weet of ik het liefst in het 
basisonderwijs wil werken of toch in het voortgezet onderwijs. Om hier achter te komen 
loop ik 2 dagen in de week stage. Op dinsdag ga ik stage lopen op De Hoekstee en op 
donderdag loop ik stage bij Het Noordik. Ook houd ik mij binnen deze opleiding bezig met 
het vernieuwen van het onderwijs, want het huidige onderwijs wat we hier in Nederland voeren bestaat al 
zo'n 200 jaar. Ik kijk er erg naar uit om stage te gaan lopen op De Hoekstee, en heb heel veel zin om 
dingen te leren en nieuwe ervaringen op te gaan doen! Wanneer jullie nog meer van mij willen weten, 
schiet mij gerust aan wanneer je me ziet!  
Sophie Telman 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Voorstelling groep 1/2 
Vanmorgen hebben de kleuters, in de Carrousel in Ommen, gekeken naar de voorstelling ‘Benjamin de 
beer’. Alle ouders die gereden hebben, hartelijk dank! 
 
Tien-minuten-gesprekken 
Woensdag 20 november en donderdag 21 november zijn er weer tien-minuten-gesprekken voor de 
kinderen uit groep 1 die in de eerste maanden van 2019 vier jaar zijn geworden en voor de kinderen uit 
groep 2 t/m 8. Iedereen heeft zich via Parro ingeschreven (of heeft een uitnodiging gekregen). We hopen u 
allen te kunnen ontvangen en op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen van uw kind(eren). 
 
Luizencontrole 
Maandag 4 november zijn de luizenmoeders weer op school geweest om alle kinderen te controleren. Er 
zijn geen luizen aangetroffen. Wilt u zelf ook blijven controleren? 
 
Scholing 
Vorige week hebben we met het team weer een scholing van de Kanjertraining gevolgd. Het grootste 
gedeelte van ons team heeft nu alle licentie voor de Kanjertraining behaald. Een aantal leerkrachten volgt 
individuele scholing omdat ze later zijn begonnen met de scholing.  
 
Janine, Nienke, Henriette en Alitha hebben de afgelopen maanden de scholing ‘Kiene 
kleuters’ gevolgd. Tijdens deze scholing wordt er veel aandacht besteed aan kleuters 
met een ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast worden er praktische handvatten 
gegeven om effectief en met geschikte materialen te werken in de kleutergroep.  
 
Inloop alle groepen  
Morgen 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 
a.s. woensdag vervalt. 
 
Actie activiteitencommissie 
De activiteitencommissie heeft besloten een ‘chocoladeactie’ op te zetten.  
De opbrengst zal besteed worden aan de realisatie van het ‘Groene schoolplein’. Veel 
kinderen hebben bestelformulieren en geld ingeleverd op school. De bestelformulieren 
en de opbrengst kunnen t/m maandag 18 november ingeleverd worden op school. Daarna zal de bestelling 
worden doorgevoerd. Deze zal begin december worden geleverd. Succes allemaal met de verkoop!  
 
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!  
 
Workshop groep 7/8 
Helaas is, door omstandigheden bij de personen die de workshop ‘Speellab’ organiseren, maandag 4 
november iets mis gegaan, waardoor de workshop niet door kon gaan. De workshop, waarin de kinderen 
nieuwe technieken leren zoals voorwerpen maken met een 3D printer, is verplaatst naar maandag 18 
november.  
 
Doe dag Noordik 
De komende weken zijn er veel open dagen en informatieavonden op het voorgezet onderwijs. Dinsdag 19 
november gaan de kinderen uit groep 8 een kijkje nemen op het Noordik. Ze zullen met de bus naar het 
Noordik gaan. De bus vertrekt om 11.45 uur. Alle kinderen uit groep 8 eten deze dag op het Noordik. Ze 
krijgen daar om 12.00 uur een lunch aangeboden. Het is de bedoeling dat ze voor de ‘kleine pauze’ om 
10.30 uur zelf eten en drinken meenemen. 
 
Schoen zetten 
Donderdag 28 november mogen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hun 
schoen zetten. Vergeet dus niet een extra schoen of laars mee te nemen. 
Sinterklaas is altijd erg blij met een mooie tekening!  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sinterklaasfeest 
Donderdag 5 december komt Sinterklaas rond 8.45 uur bij ons op 
school. Hij zal dan eerst toegezongen worden. U bent hierbij van harte 
welkom. Ook niet-schoolgaande kinderen en hun ouders zijn van harte 
welkom. De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen. Wilt 
u er ’s morgens voor zorgen dat uw auto aan de kant staat, zodat er 
ruim baan gemaakt kan worden voor de Sint en zijn pieten?  
 
’s Middags gaan we er een gezellige middag van maken. Kinderen die het leuk vinden mogen aan het 
begin van de middag een optreden verzorgen op het podium in de gemeenschapsruimte. Je mag zingen, 
dansen, goochelen, etc. Een voorwaarde is dat het optreden minimaal met twee personen wordt 
opgevoerd. Opgeven kan bij meester Henk.  
 
Muziekles in alle groepen 
Vorige week dinsdag heeft vakdocent muziek Desiree Wanders weer muziekles gegeven in alle groepen. 

 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster  
Maandag        11 nov: Jan Schottert 
Dinsdag          12 nov: Katja Lennips 
Donderdag     14 nov: Daniella de Bok 
Vrijdag            15 nov: Miranda Willems 
 
Maandag        18 nov: Mirjam Otten 
Dinsdag          19 nov: Ineke Kuilder 
Donderdag     21 nov: Marlies Hans 
Vrijdag            22 nov: Jolanda Winters 
 
Maandag        25 nov: Winanda Reefhuis 
Dinsdag          26 nov: Thea Coppelmans 
Donderdag     28 nov: Marijke Bakhuis 
Vrijdag            29 nov: Anita van Klingeren 
 
Maandag          2 dec: Nanda Hofsink 
Dinsdag            3 dec: Janet Veneman 
Donderdag       5 dec: Wendy Jaspers 
Vrijdag              6 dec: Miranda Willems  

Agenda 
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 
Vrijdag       15 nov: Workshop ‘Beeldende kunst’  
                               gr 3/4 en gr 5/6  
Maandag   18 nov: Workshop ‘Speellab’ gr 7/8  
Dinsdag     19 nov: Doe-dag ‘Het Noordik’ 
Woensdag 20 nov: Tien-minuten-gesprekken 
Donderdag 21 nov: Tien-minuten-gesprekken 
                                Boeken lenen ‘De Boekstee’  
                                gr 3/4 en gr 5/6 
Maandag    25 nov: Zwemmen gr 3/4 
Dinsdag      26 nov: Boeken lenen ‘De Boekstee’  
                                gr 1/2 en gr 7/8 
Woensdag  27 nov: Spel- en Boekenplan 
Donderdag 28 nov: Schoen zetten groep 1 t/m 4 
Dinsdag        3 dec: Boeken lenen ‘De Boekstee’  
                                gr 3/4 en gr 5/6 
Donderdag    5 dec: Sinterklaasviering                


