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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Zing in het donker
Jesaja 8: 23 - 9: 6 en Lucas 1: 39-80
Zacharias leest verder in zijn boekrol. Hij leest over mensen die nu nog in het donker zitten, maar een groot
licht zullen zien. Als Maria op bezoek komt bij Elisabet en Zacharias, zingt ze het uit. Later zingt ook
Zacharias, als zijn zoon Johannes geboren is.
Het thema voor volgende week is: Kom je ook?
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20
Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven. Ze krijgt een kind dat niet van hem is; kan hij maar beter
weggaan? Maar in zijn droom vertelt een engel hem hoe het zal gaan. Jezus zal geboren worden, de zoon
van God. Jozef zal het meemaken.
In het kerstverhaal horen we hoe de herders in het veld te horen krijgen dat Jezus geboren is. Ze gaan
meteen naar de stal.
Het thema voor de week na de kerstvakantie:
Jij bent bijzonder
Matteüs 2: 1-12 en Lucas 2: 22-52
Wijzen uit het oosten weten het zeker: Er is een bijzonder kind geboren. Ze gaan op weg om hem eer te
brengen. Ook Hanna en Simeon weten dat Jezus een bijzonder kind is. Hij is de Messias, waarop de
wereld al zo lang heeft gewacht.
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 doet zielig’
‘Doe-blad’ Kanjertraining
We sturen de komende maanden regelmatig een ‘Doe-blad’ van de Kanjertraining mee met de nieuwsbrief.
Op het blad staan voorbeelden van oefeningen die we op school bespreken en maken tijdens de
Kanjerlessen. U kunt deze thuis ook met uw zoon of dochter maken. Op het ‘Doe-blad’ dat deze week
wordt meegestuurd staan oefeningen voor de onderbouwgroepen. Het blad is ook prima te gebruiken voor
oudere kinderen.

Afscheid
Cody Winters gaat binnenkort verhuizen naar Gramsbergen. Binnenkort zal hij afscheid nemen en
beginnen op basisschool De Akker in Gramsbergen. Cody, we wensen je veel succes op je nieuwe school!
Kerstbakjes maken en kerstmarkt
A.s. woensdag 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 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. Diederik
Telman heeft een mooie flyer gemaakt die alle kinderen afgelopen vrijdag
hebben gekregen. Hartelijk dank hiervoor.
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!
Kerstfeest
Donderdag 19 december is het Kerstfeest. Vanaf 18.45 uur is er een levende kerststal te zien op het
schoolplein. Om 19.00 uur gaan we vanaf het schoolplein samen naar de kerk. De kinderen uit groep 8
worden om 18.30 uur verwacht op school. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes en oudleerlingen zijn deze avond van harte welkom! De collecte gaat naar Stichting het Gehandicapte Kind.
Donderdagmiddag 19 december zijn de kinderen uit groep 1 t/m 4 vrij.
Op vrijdag 20 december begint de school om 9.30 uur. Om 12.00 uur begint voor iedereen de
kerstvakantie.
Opbrengst chocoladeactie en sponsoring
De afgelopen weken hebben veel kinderen meegedaan met de ‘Chocoladeactie’, georganiseerd door de
activiteitencommissie. De bestelling is vorige week binnengekomen en de chocola is uitgedeeld.
Het bedrijf FIRE STOP Holland BV uit Vriezenveen heeft €250,- gesponsord.
We zijn hier blij mee. Ook hebben we nog een aantal giften ontvangen van
ouders en opa’s en oma’s. Hartelijk dank! De totale netto opbrengst is
€1780,30. Samen met de subsidie van de provincie Overijssel, de bijdrage van
de TSO en de bijdrage van school komen we op een bedrag van €24000,-. De
ontwerpster komt binnenkort op school om het ontwerp te bespreken. Daarna
zullen we het groene schoolplein gaan realiseren.
Wensboom
Vandaag heeft de activiteitencommissie de gang en de gemeenschapsruimte
mooi versierd met kerstversiering. De ouders van de activiteitencommissie
hebben ook een grote kerstboom neergezet in de gang. In de kerstboom kunnen
kinderen hun wens ophangen. Er hangen al veel wensen in de boom!

Schoen zetten
Donderdag 28 november hebben de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hun schoen gezet. Een dag later was
het een rommeltje in de klassen. Gelukkig had de rommelpiet iets lekkers achtergelaten!

Pietengym
Donderdag 28 november en vorige week dinsdag was er pietengym voor groep 3 t/m 6 en voor de groepen
1/2 en 7/8. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.

Sinterklaasfeest
Vorige week donderdag is Sinterklaas bij ons op school geweest. Hij
werd eerst toegezongen in de gemeenschapsruimte. Daarna is het
Sinterklaasfeest gevierd in alle groepen.
De leerlingenraad had ’s middags leuke activiteiten georganiseerd.
Veel kinderen hebben gedanst, gezongen en muziek gemaakt. Ook
had de leerlingenraad een leuke sinterklaasquiz gemaakt. Het was
een gezellige dag! Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.

Pleinwachtrooster
Maandag
9 dec: Janneke Roddenhof
Dinsdag
10 dec: Marieke Hindriks
Donderdag 12 dec: Henriette v/d Vegt
Vrijdag
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

Maandag
6 jan: Janneke Roddenhof
Dinsdag
7 jan: Daphne Hams
Donderdag 9 jan: Anneke Ringsma
Vrijdag
10 jan: Jolanda Winters
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

13 jan: Jan Schottert
14 jan: Thea Coppelmans
16 jan: Marijn Willems
17 jan: Annemarie Kamphuis

Agenda
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
Maandag

23 dec t/m vrijdag 3 jan: Kerstvakantie

Maandag

6 jan: Start project Alles-in-1 ‘Afrika/Azië
Zwemmen gr 3/4
Dinsdag
7 jan: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Woensdag
8 jan: Spel- en Boekenplan
Maandag
13 jan: MR vergadering
Dinsdag
14 jan: Muziek in alle groepen
Donderdag 16 jan: Schoonmaakavond
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Vrijdag
17 jan: Maandvoorstelling gr 7/8

We wensen u allen fijne en gezegende feestdagen toe en we hopen elkaar op maandag 6 januari weer
terug te zien op school. Fijne vakantie allemaal!
Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

