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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Verrassing!
Genesis 29: 15-30, 30: 25-43 en 33: 1-20
Jakob denkt dat Rachel zijn bruid is, maar de volgende ochtend blijkt dat hij met Lea getrouwd is. Als hij
ouder is, gaat hij zijn broer Esau tegemoet. Een groot geschenk gaat voor hem uit.
Het thema voor volgende week is: Ik zie je wel
Jesaja 40: 1-1 en Lucas 1: 5-38
We horen deze week over de priester Zacharias. In het eerste verhaal leest hij uit een oude boekrol van de
profeet Jesaja. Hij leest dat God zijn volk niet vergeet – zijn woord houdt altijd stand. In het tweede verhaal
ervaart Zacharias dat ook zelf. In de tempel verschijnt een engel die vertelt dat hij en zijn vrouw Elisabeth
een zoon zullen krijgen. In het laatste verhaal van deze week krijgt Maria bezoek van de engel. Zij wordt de
moeder van Jezus.
Lied voor de komende periode: ‘Midden in de winternacht’ NLB 486
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 lacht uit’
Voorstellen stagiaires
Ik ben Nadi Pouwels, ik ben 17 jaar oud en ik doe de opleiding onderwijsassistent op
het Alfa college in Hardenberg. De rest van het jaar loop ik stage in groep 3/4 op de
dinsdag, dus u zult mijn gezicht vaker zien. Ik vind het super leuk dat ik hier stage loop
en ik hoop dat het een mooie tijd wordt.

Ik ben Koen Landewers. Ik ben 19 jaar en woon in Dalfsen. Ik heb eerder al
Onderwijsassistent gestudeerd en ben nu bezig met mijn vervolgopleiding Teachers
Collage (een vorm van PABO, leerkracht basisonderwijs). Naast mijn opleiding ben ik
heel actief met Scouting en ben ik ook regelmatig te vinden in de natuur. Elke
donderdag ben ik in groep 5/6.

Ik ben Marit Bouwhuis, ik ben 17 jaar en ik woon in Beerzerveld. Ik werk bij de plus in
Bergentheim in de slagerij. Verder dingen die ik leuk vind om te doen is afspreken met
vrienden en vriendinnen en samen leuke dingen doen. Ik doe de opleiding
onderwijsassistent op het Alfa-College Hardenberg. Daarom loop ik hier stage in groep
1/2 en dat doe ik met veel plezier. Ik loop stage op de dinsdag tot het eind van het jaar.
Ik ben blij dat ik hier stage mag lopen en ik hoop op een gezellige tijd in deze klas!

Jarigen
Hieronder de jarigen van december en begin januari. Allemaal een fijne verjaardag toegewenst!
1 december: Djillina Zomer
2 december: Mark Coppelmans
7 december: Thijs Dunnewind
7 december: Daan Immink
10 december: Alissa Bolks
12 december: Liam van der Veen
16 december: Thyan van der Vegt
24 december: Mason Vorderhake

20 december: Amber Willems
30 december: Niek Martens
31 december: Linn Roddenhof
4 januari: Rosalie Reiling
5 januari: Lisa Stoeten
15 januari: Jente Willems
18 januari: Luuk Vorderhake

Chocoladeactie en sponsoring
De afgelopen weken hebben veel kinderen meegedaan met de ‘Chocoladeactie’ georganiseerd door de
activiteitencommissie. De bestelling is inmiddels doorgevoerd en zal begin december geleverd worden.
We zijn benaderd door verschillende bedrijven met de vraag of het mogelijk is om
eenmalig een bedrag te sponsoren voor het ‘Groene schoolplein’. Het bestuur heeft in
voorgaande jaren besloten dat sponsoring onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. We
hebben al een gift ontvangen voor het ‘groene schoolplein’. Hier zijn we erg blij mee! We
willen graag iedereen in de gelegenheid stellen om dit te doen. In de volgende nieuwsbrief en op de
website en onze facebookpagina zullen we de namen noemen van de bedrijven en het totaalbedrag van de
sponsoring bekend maken, samen met de ‘Chocoladeactie’. Daarna zal het ‘groene schoolplein’
gerealiseerd worden. We houden u op de hoogte!
Plusgroep
De leerkrachten vullen elk schooljaar van alle kinderen
een hoogbegaafdheid signaleringslijst in. Kinderen die
meer aankunnen worden dan op bepaalde momenten
begeleid buiten de groep met plustaken. Hiervoor is een
hoogbegaafdheidbeleid gemaakt, waarin criteria staan
waar kinderen aan moeten voldoen om te kunnen
deelnemen aan de plusgroep en op welke manier deze
kinderen worden uitgedaagd.
De criteria hebben niet alleen te maken met de scores op
de methodegebonden toetsen en de nietmethodegebonden toetsen (CITO). We kijken ook naar de
motivatie en werkhouding van de leerling.
T/m het einde van het schooljaar is er regelmatig op woensdag een plusgroep voor zowel de onder- als de
bovenbouw. Deze lessen duren twee uur en vinden plaats in de gemeenschapsruimte. De kinderen maken
in de plusgroep extra werk buiten de methode. U kunt hierbij denken aan het uitdiepen van een bepaald
onderwerp dat aansluit bij de belevingswereld van het kind en dat vervolgens aan elkaar of aan de klas
wordt gepresenteerd. Er wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal van Minka
Dumont, waarbij kinderen leren analytisch, kritisch en creatief te denken. Ook wordt
er gewerkt met het ‘Grote vooruitwerklabboek’ voor hoogbegaafde kinderen. Bij de
kleuters staat een ‘Slimme kleuterkist’, met daarin veel spellen die speciaal
ontwikkeld zijn voor kinderen die extra uitgedaagd kunnen worden. Ook hebben we
een Bee-Bot, voor groep 1 t/m 4, en Lego Mindstorms, voor groep 5 t/m 8, op
school. Met de Bee-Bot en Lego Mindstorms leren de kinderen programmeren.
Het doel van de plusgroep en het hoogbegaafdheidbeleid is dat kinderen uitgedaagd blijven om te leren. Er
wordt aangesloten bij het niveau van elke leerling. De kinderen worden zowel cognitief als sociaal
emotioneel uitgedaagd.

Overgang Klasbord naar Parro
Vanaf maandag 2 december zullen er berichten uit de groep geplaatst worden op Parro.
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen zal Klasbord vanaf volgende week niet
meer gebruikt worden.
Inloop alle groepen
Dinsdag 12 november 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 woensdag 5 februari.
Schoen zetten
A.s. donderdag 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. De
leerlingenraad heeft dit vanmorgen tijdens de weekopening uitgelegd.
Je mag zingen, dansen, goochelen, etc. Een voorwaarde is dat het
optreden met minimaal twee personen wordt opgevoerd. Opgeven
kan bij de kinderen van de leerlingenraad of bij meester Henk.
Pietengym
A.s. donderdag is er voor de groepen 3/4 en 5/6 weer pietengym. Op dinsdagmiddag 3 december wordt de
pietengym gegeven in groep 1/2 en groep 7/8. Alle kinderen kunnen tijdens deze gymlessen hun
pietendiploma behalen en ze mogen natuurlijk verkleed gymmen.
Kerstbakjes maken en kerstmarkt
Op woensdagmorgen 11 december gaan we samen kerstbakjes maken. De
kinderen moeten hiervoor een bakje, frutsels om de kerstbakjes te versieren, een
dunne kaars en groen uit de tuin meenemen. Hierbij kunt u denken aan skimnia,
bandwilg, hulst, blauwspar, hedrabessen, etc.
Woensdagavond 11 december is er van 18.30 uur tot 19.30 uur een
kerstmarkt op school. De activiteitencommissie is al druk bezig met de
voorbereidingen. De kinderen gaan leuke kerstspullen maken. Deze
worden ’s avonds verkocht. Ook komt de Broederband en zijn er mooie
prijzen te winnen.
Iedereen kan sponsoren door een lekkere
cake, koek of taart te maken. Deze worden tijdens de kerstmarkt verkocht.
Opgeven kan bij de ouders van de activiteitencommissie. We hopen op uw
komst!

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

Dode hoek
Woensdagmorgen 20 november is Veilig Verkeer Nederland bij ons op school geweest om aan groep 7/8
een uitleg te geven over de gevaren van de ‘dode hoek’. Er was ook vrachtwagenchauffeur aanwezig. De
chauffeur had zijn vrachtwagen meegenomen, zodat de kinderen zelf konden ervaren wat je wel en niet
kunt zien als je achter het stuur zit.

Doe-dag Noordik
De komende weken zijn er veel open dagen en informatieavonden
op het voorgezet onderwijs. Dinsdag 19 november hebben de
kinderen uit groep 8 een kijkje genomen op het Noordik.

Workshop groep 7/8
Maandagmiddag 18 november is de workshop ‘Speellab’ gegeven in groep 7/8. De kinderen hebben o.a.
met een 3D pen gewerkt. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.

Workshop groep 3 t/m 6
Vrijdagmorgen15 november is er in de groepen 3/4 en 5/6 een workshop beeldende kunst gegeven. De
kinderen hebben gepraat over de kunstenaar Henri Matisse. Daarna hebben ze met papiersnippers een
collage gemaakt en geleerd dat naar kunst kijken en kunst maken leuk is. Het was een leuke morgen.
Bekijk alle foto’s op onze site.

Pleinwachtrooster
Maandag
25 nov: Winanda Reefhuis
Dinsdag
26 nov: Thea Coppelmans
Donderdag 28 nov: Marijke Bakhuis
Vrijdag
29 nov: Anita van Klingeren
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

2 dec: Nanda Hofsink
3 dec: Janet Veneman
5 dec: Wendy Jaspers
6 dec: Miranda Willems

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

9 dec: Janneke Roddenhof
10 dec: Marieke Hindriks
12 dec: Henriette v/d Vegt
13 dec: Margreet Willems

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

16 dec: Jan Schottert
17 dec: Jacqueline v/d Werfhorst
19 dec: Marijn Willems
20 dec: Kinderen zijn om 12 uur vrij

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag
Dinsdag

25 nov: Zwemmen gr 3/4
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
Pietengym groep 3/4 en groep 5/6
Dinsdag
3 dec: Boeken lenen ‘De Boekstee’
gr 3/4 en gr 5/6
Pietengym groep 1/2 en groep 7/8
Donderdag 5 dec: Sinterklaasviering
Maandag
9 dec: Zwemmen gr 3/4
Dinsdag
10 dec: Boeken lenen ‘De Boekstee’
gr 1/2 en gr 7/8
Woensdag 11 dec: Spel- en Boekenplan
Kerstmarkt van 18.30 uur tot
19.30 uur
Dinsdag
17 dec: Boeken lenen ‘De Boekstee’
gr 3/4 en gr 5/6
Donderdag 19 dec: Kerstviering
Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij
Vrijdag
20 dec: School begint om 9.30 uur
Groep 1 t/m 8 om 12.00 uur vrij

