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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Ga je met mij mee?
Matteus 4: 1-25
Door wie laat jij je meenemen? In de woestijn wordt Jezus op de proef gesteld door de duivel, die hem
uitnodigt om de weg van de macht te gaan. Maar Jezus gaat de weg die God hem wijst. Na de beproeving
roept Jezus een paar vissers met zich mee, zij worden zijn eerste volgelingen.
Het thema voor volgende week is: Wat niemand ziet
Matteüs 5: 1-12 en 6: 1-15
Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen om Jezus heen. Maar wat niemand ziet, ziet Jezus
wel: Deze mensen staan bij God vooraan. Als Jezus later vertelt over goede daden en het gebed, zegt hij
dat je dat niet al te opvallend hoeft te doen. God ziet het toch wel.
Lied voor de komende periode: ‘Maak een vrolijk geluid’
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’.
Jarig
Hieronder de jarigen voor de komende periode. Allemaal een fijne verjaardag toegewenst!
22 januari: Mirthe Willems
23 januari: Roxanne Pleeging
25 januari: Ilva Reefthuis
26 januari: Timo Willems
27 januari: Niek Coppelmans
30 januari: Tygo Alberts
30 januari: Kyan Schottert
31 januari: Jurre Dunnewind
31 januari: Jorn Lamberts

4 februari: Jesse Winters
5 februari: Dean Bijkerk
6 februari: Daley van der Vegt
6 februari: Jesse Veltman
12 februari: Sarah Martens
13 februari: Ilse Kuilder
15 februari: Laureen Hofstede

Onderwijsstaking
Vorige week heeft u een mail ontvangen over het lerarentekort en de landelijke onderwijsstaking op
donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari.
In de mail heeft u o.a. kunnen lezen dat kabinet Rutte lll de
afgelopen twee jaar nauwelijks iets heeft gedaan om het
lerarentekort aan te pakken. Het resultaat is dat er (veel) te weinig
nieuwe leerkrachten van de PABO’s komen, er de komende jaren
veel leerkrachten met pensioen gaan en de salariskloof tussen de
leerkrachten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs groot
is. Het lerarentekort zal, volgens de laatste prognose, de komende
vier jaar oplopen tot meer dan 3000 voltijd banen!
Omdat het kabinet niet over wil gaan tot structurele investeringen hebben de vakbonden op donderdag 30
januari 2020 en vrijdag 31 januari 2020 een landelijke staking uitgeroepen. Wij sluiten ons hierbij aan. Op
donderdag 30 januari zijn de kinderen al vrij i.v.m. een studiedag. Op vrijdag 31 januari zijn de kinderen vrij
i.v.m. de landelijke staking.
Als u een petitie van ‘Ouders van Nu’ wilt tekenen dan kan dat via de onderstaande link:
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
We hopen dat er de komende periode maatregelen worden genomen, zodat we een nog groter
lerarentekort kunnen afwenden en de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen niet in gevaar komt.
Schoonmaakavond
Donderdag 16 januari was er een schoonmaakavond. We willen iedereen die geholpen heeft hartelijk
bedanken! Aan het einde van het schooljaar op dinsdag 23 juni is er weer een schoonmaakavond.
Gymlessen
Gymdocent Annemiek de Boed is in de kerstvakantie geopereerd aan haar knie. Voor deze operatie staat
een lange herstelperiode, waarin Annemiek geen gymlessen kan geven. De gymlessen op de donderdag
voor groep 3/4 en groep 5/6 worden daarom t/m de zomervakantie gegeven door gymdocent Ciska van
Vessem. Hieronder stelt ze zich voor. De gymlessen voor groep 1/2 en voor groep 7/8 op de
dinsdagmiddag blijven ongewijzigd.
Voorstellen nieuwe gymdocent
Mijn naam is Ciska van Vessem, 24 jaar oud en afkomstig uit Apeldoorn. In 2015
heb ik mijn opleiding Sport en Bewegen afgerond en ben ik doorgegaan naar de
opleiding Docent lichamelijke opvoeding, in Zwolle. Ik ben regelmatig te vinden op
het handbalveld. Ik ben keepster bij HV Lettele. Lettele is een klein dorp in de
buurt van Deventer. In de uurtjes die nog vrij zijn doe ik graag dingen met mijn
vriend of vrienden/vriendinnen. Dagjes weg, naar de bioscoop, sportieve uitjes, op
vakantie gaan en lekker uiteten zijn activiteiten die ik erg leuk vind!
Als u nog vragen heeft, stel deze gerust! Ik ben tot de zomer op de donderdag op
school!
Voorleesontbijt
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie en ontwikkelt
het taalgevoel. Veel kinderen beleven veel plezier aan het voorlezen. Het is
daarom belangrijk dat er zowel thuis als op school veel voorgelezen wordt.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt hier extra aandacht aan besteed.
We hebben daarom op woensdag 22 januari
een voorleesontbijt. De activiteitencommissie
regelt een lekker ontbijt. De kinderen hoeven
dus niet thuis te ontbijten. Alle kinderen mogen in pyjama op school komen.
Denk wel aan extra kleding voor na het ontbijt. Voor de pauze van 10.30 uur
moeten de kinderen wel zelf eten en drinken meenemen. De inloop voor de
kleuters komt te vervallen.

Thuisversie Estafette
Ouders van de kinderen uit de groepen 4 t/m 6 ontvangen deze week een mail, waarin staat dat u gebruik
kunt maken van de ‘thuisversie’ van de methode Estafette. Estafette is de leesmethode die we op school
gebruiken. Uw zoon of dochter kan door in te loggen thuis ook boeken en teksten lezen uit de methode
Estafette. Hieronder het stappenplan om in te loggen.
1. U ontvangt deze week een mail van ‘Basispoort’ met de tekst: nietreageren@basispoort.nl

2. In de mail staat een uitleg. Onderaan de mail staat: ‘Klik op onderstaande link
om het Basispoort-account voor thuis te activeren’. U kunt middels deze link een
account aanmaken.
3. Via de link ‘thuis.basispoort.nl’ kunt u inloggen. Deze link staat in de mail.

4. Als u inlogt ziet u het icoontje van ‘Estafette editie 3’. Als u hierop klikt dan
kunt u gebruik maken van de oefensoftware.

Het inloggen en de methode werken optimaal via de browser van ‘Chrome’.
Maandvoorstelling groep 7/8
Vrijdag 17 januari was de maandvoorstelling van groep 7/8. Veel ouders van de kinderen uit groep 7/8
hebben de voorstelling bekeken. De voorstelling ging over het thema van de methode Alles-in-1 ‘Azië en
Afrika. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.

Pleinwachtrooster
Maandag 20 jan: Nanda Hofsink
Dinsdag
21 jan: Thea Coppelmans
Donderdag 23 jan: Marije Bakhuis
Vrijdag
24 jan: Margreet Willems
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

27 jan: Janneke Roddenhof
28 jan: Janet Veneman
30 jan: Studiedag. Kinderen vrij.
31 jan: Staking. Kinderen vrij.

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

3 febr: Jan Schottert
4 febr: Marieke Hindriks
6 febr: Wendy Jaspers
7 febr: Anita van Klingeren

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag 20 jan: Zwemmen gr 3/4
Dinsdag
21 jan: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Woensdag 22 jan: Start Nationale Voorleesdagen met het
voorleesontbijt
Spel- en Boekenplan
Dinsdag
28 jan: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Donderdag 30 jan: Studiedag. Kinderen zijn vrij.
Vrijdag
31 jan: Landelijke staking onderwijs. Kinderen zijn vrij.
Maandag
3 febr: Adviesgesprekken gr 8
Zwemmen gr 3/4
Dinsdag
4 febr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Open huis ‘Het Noordik’ 18.00 tot 21.00 uur
Woensdag 5 febr: Inloop in alle groepen
Spel- en Boekenplan

