
  
 

             

 

Website: www.hoekstee.nl Facebook  Instagram  en Klasbord   06-01-2020                                                                                                           
E-mail: pcbsdehoekstee@gmail.com  Tel.nr: 0523-251247                                             
 
Een nieuw jaar 
In deze eerste nieuwsbrief van 2020 willen u en jullie allen een goed en gezond 2020 toewensen! 

Een nieuw jaar, een nieuwe dag, 
vol beloften, vol met dromen, 
vol verwachtingen, vol plannen, 
die je uit wil laten komen. 
Een nieuwjaar word je gegeven 
als een druppel in de tijd. 
Schitterend in ’t eerste zonlicht, 
een lichtstraal van de eeuwigheid. 
Mooie dromen mogen worden 
tot een echte werkelijkheid. 
En verwachtingsvolle plannen 
tot een baken in de tijd. 
Wie zijn dromen mag vervullen, 
daarvoor kracht en wijsheid krijgt, 
weet dat elke dag een gift is. 
Jaar na jaar, in eeuwigheid. 
 
Chris Lindhout 
 
Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: 
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. 
 
Het thema voor volgende week is: De koning wordt gered 
Matteüs 2: 13-23 en 3: 1-17 
Jezus is een koning, maar zijn verhaal begint kwetsbaar. Hij is een koning die gered moet worden: gered 
uit de handen van Herodes, gered uit het water van de Jordaan. Het laat meteen iets zien van de weg die 
Jezus zal gaan, een weg door het verdriet naar een nieuw begin. 
 
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 vertrouwen elkaar’. 
 
‘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.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom  
Binnenkort zullen Ilva Reefhuis en Fleur Kolkman 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! 
 
Einde verlof Juf Harriet en klassenverkleining 
Vanaf de zomervakantie t/m de kerstvakantie heeft, i.v.m. het zwangerschapsverlof van juf Harriet, juf 
Gerda les gegeven aan groep 5/6. Juf Harriet is vandaag weer begonnen in groep 5/6. We willen juf Gerda 
hartelijk bedanken voor haar inzet! We wensen juf Harriet succes met het hervatten van haar 
werkzaamheden.  
 
Juf Gerda blijft elke woensdag bij ons op school als ‘extra’ leerkracht. In en buiten de groep zal ze kinderen 
begeleiden. Ook juf Nienke is regelmatig op de woensdag ambulant. Juf Erna is elke dinsdag- en 
donderdag aanwezig.  
 
Zoals u eerder hebt gelezen heeft het bestuur besloten om juf Jessica extra uren aan te bieden i.v.m. de 
groei van het aantal leerlingen. Vanaf november werkt juf Jessica samen met juf Janine 1 keer in de 3 
weken op woensdag.  
Per januari zal dit worden uitgebreid naar 2 keer in de 3 weken een woensdag. Daarnaast zullen er 
kleuters zowel op dinsdag als op donderdag uit de groep worden gehaald door Juf Erna.  
 
D.m.v. al deze extra ondersteuning kunnen we blijven lesgeven aan kleine groepen, zodat we optimaal 
onderwijs kunnen bieden. 
 
CITO toetsen 
De komende weken zullen in alle groepen de CITO toetsen worden afgenomen. De tussentijdse en de 
eindtoetsen van CITO worden elk schooljaar in januari en juni afgenomen. Op deze manier krijgen we 
een goed beeld van de voortgang van de kinderen. De toetsen worden afgenomen voor de 
vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, taal voor kleuters en 
rekenen voor kleuters. De kinderen uit groep 1 worden in januari niet getoetst. De resultaten worden 
meegenomen in het rapport en besproken tijdens de tien-minuten gesprekken. 
 
Privacy  
U heeft n.a.v. de invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een brief 
ontvangen. In de brief kon u de onderstaande vragen beantwoorden:  
O Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s en filmpjes op de Facebookpagina, Klasbord, het 
Twitteraccount en de website van PCBS De Hoekstee. 
 O Ik geef toestemming voor het plaatsen van de voor- en achternaam van onze zoon en/of dochter in de 
schoolkalender en het plaatsen van ons telefoonnummer.  
O In sommige gevallen wordt de voor- en achternaam en de adresgegeven en telefoonnummer geplaatst 
in de schoolgids (bijvoorbeeld als u plaatsneemt in een commissie, bestuur of MR etc.). Ik geef hiervoor 
toestemming.  
 
Wij zijn verplicht een aantal keren per jaar u er op te wijzen dat u te allen tijde uw keuze kunt wijzigen. 
Mocht u uw keuze willen wijzigen dan kunt u dit aangeven bij meester Henk of een mail sturen naar 
pcbsdehoekstee@gmail.com.  
 
In voorgaande nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat we bezig zijn met het realiseren van een ‘groen 
schoolplein’. We hebben hiervoor subsidie ontvangen van de provincie Overijssel. Er is ons, door de 
provincie Overijssel, gevraagd of er foto’s gemaakt mogen worden van de voorbereidingen en de realisatie 
van het ‘groene schoolplein’. De provincie zal deze foto’s gebruiken voor publicaties op het internet en 
eventuele vertoning op evenementen waar de provincie Overijssel vertegenwoordigd is.  
Als u geen toestemming hebt gegeven op de vragen van de ‘AVG brief’ dan zullen er ook geen foto’s 
gemaakt worden van uw zoon of dochter voor dit doel. Als u wel toestemming heb gegeven op vragen van 
de ‘AVG brief’ maar niet wilt dat uw zoon of dochter wordt gefotografeerd voor publicatie van de provincie 
Overijssel dan kunt u dit aangeven bij meester Henk of een mail sturen naar pcbsdehoekstee@gmail.com.    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Muziek in alle groepen 
Volgende week dinsdag komt juf Desiree weer op school om 
muziekles te geven in alle groepen.  
 
 
 
 
 
Schoonmaakavond  
Zoals in de schoolkalender staat vermeld is er op donderdag 16 januari weer een 
schoonmaakavond. We willen u vragen of u op deze avond kunt helpen 
schoonmaken. We hopen u dan met een emmer en een doek te mogen begroeten. 
De schoonmaakavond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur.  
 
Maandvoorstelling 
Vrijdag 17 januari is de maandvoorstelling van groep 7/8. Alle ouders en de kinderen uit groep 7/8 zijn van 
harte welkom om de voorstelling om 11.30 uur te bekijken in de gemeenschapsruimte. 
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster  
Maandag       6 jan: Mirjam Otten 
Dinsdag         7 jan: Katja Lennips 
Donderdag     9 jan: Daniella de Bok 
Vrijdag         10 jan: Anita van Klingeren 
 
Maandag     13 jan: Winanda Reefhuis 
Dinsdag       14 jan: Ineke Kuiper 
Donderdag  16 jan: Marlies Hans 
Vrijdag         17 jan: Miranda Willems 
 
Maandag     20 jan: Winanda Reefhuis 
Dinsdag       21 jan: Thea Coppelmans 
Donderdag  23 jan: Marije Bakhuis 
Vrijdag         24 jan: Margreet Willems 

Agenda 
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 
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 


