
   
 
 
 

 

Website: www.hoekstee.nl Facebook
E-mail: pcbsdehoekstee@gmail.com
 
Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Wat is jouw plek?
Exodus 1 en 2: 1-25 
De Israëlieten zijn slaven in Egypte. Mozes wordt geboren in een Israëlitisch gezin, maar groeit op in het 
paleis. Later gaat hij naar het land Midjan. Wat is zijn plek?
 
Het thema voor volgende week is:
Exodus 3: 1-12, 4: 1-17 en 5: 1-9 
God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Mozes ziet allerlei 
bezwaren, maar God zegt: Ik ga met je mee. Ook Mozes’ broer Aäron gaat mee naar Egypte.
 
Lied voor de komende periode: ‘Zege ons, Algoede’ NLB415
 
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 me
situaties en wil pestgedrag voorkomen.
-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 
 
Welkom  
Luc, Rick en Mike Boere zijn na de zomervakantie bij ons
en leerzame tijd toe bij ons op school!
 
Jarigen 
Hieronder staan de kinderen die de komende weken jarig zijn. Allemaal een fijne verjaardag
 
  2 september: Dario Bakhuis  
15 september: Suze Otten  
15 september: Linde Willems  
23 september: Floris Willems  

 
TSO  
Vanaf dit schooljaar zullen Anita van Klingeren en Marieke Hindriks pleinwacht lopen tussen 12.15 uur en 
13.00 uur. Vanaf 12.50 uur loopt meester 
de kleuters eten. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 eten met de kinderen in de groep. 
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Wat is jouw plek?  

Egypte. Mozes wordt geboren in een Israëlitisch gezin, maar groeit op in het 
paleis. Later gaat hij naar het land Midjan. Wat is zijn plek? 

Het thema voor volgende week is: Ik zal er zijn  
9  
om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Mozes ziet allerlei 

bezwaren, maar God zegt: Ik ga met je mee. Ook Mozes’ broer Aäron gaat mee naar Egypte.

Zege ons, Algoede’ NLB415 

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.

ende week centraal staat is: ‘Niemand speelt de baas’ 

zijn na de zomervakantie bij ons op school gekomen. We
oe bij ons op school! 

Hieronder staan de kinderen die de komende weken jarig zijn. Allemaal een fijne verjaardag

 28 september: Ferran Dogger 
   1 oktober:      Bram Roddenhof  
   2 oktober:      Sanne Lennips  
 18 oktober:      Lise Winters 

zullen Anita van Klingeren en Marieke Hindriks pleinwacht lopen tussen 12.15 uur en 
13.00 uur. Vanaf 12.50 uur loopt meester Henk ook op het plein. Anita van Klingeren zal om 12.00 uur met 
de kleuters eten. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 eten met de kinderen in de groep. 
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Egypte. Mozes wordt geboren in een Israëlitisch gezin, maar groeit op in het 

om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Mozes ziet allerlei 
bezwaren, maar God zegt: Ik ga met je mee. Ook Mozes’ broer Aäron gaat mee naar Egypte. 

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 

rkbaar. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale 
In alle groepen wordt de methode gebruikt. De regels zijn:   

We wensen jullie een fijne 

Hieronder staan de kinderen die de komende weken jarig zijn. Allemaal een fijne verjaardag toegewenst! 

28 september: Ferran Dogger  
1 oktober:      Bram Roddenhof   
2 oktober:      Sanne Lennips   

18 oktober:      Lise Winters  

zullen Anita van Klingeren en Marieke Hindriks pleinwacht lopen tussen 12.15 uur en 
van Klingeren zal om 12.00 uur met 

de kleuters eten. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 eten met de kinderen in de groep.  



 
 
 
 
Rookvrij onderwijsterrein 
Scholen zijn vanaf 1 augustus 2020 
terrein te hebben (wijziging Tabakswet). De overheid 
stimuleert hiermee dat kinderen en jongeren rookvrij 
kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein 
bij. Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en 
hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en 
jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen 
de schadelijke gevolgen van meeroken. Uiteraard zal er voor ons (en voor andere basisscholen) niet veel 
veranderen, omdat roken in school of op het schoolplein al verboden is. Wilt u n.a.v. bovenstaande ook 
rekening houden met het roken aan het hek? Op de site 
over de wetswijziging per 1 augustus 2020 en rookvrije scholen.
 
Parro 
Bijna alle ouders hebben zich voor het schooljaar 2020
berichten lezen van de leerkrachten en foto’s bekijken die in de groep gemaakt zijn. Ook kunt u 
Parro in november en in april opgeven voor de tien
hebben dan kan dat via de uitnodiging die u ontvangen heeft via de mail. 
 
Gemeenschapsruimte en De Boekstee
We hebben in de zomervakantie de gemeenschapsruimte en De 
Boekstee opnieuw ingericht. De Boekste
gemeenschapsruimte. De kinderen kunnen om de twee weken 
nieuwe boeken lenen. De data staan vermeld in de kalender. 
 
Op dinsdagmorgen geeft juf Jessica extra ondersteuning buiten 
de groep. 1 keer in de 14 dagen geeft juf Nienke op 
woensdagochtend buiten de groep les aan individuele kinderen 
en aan kleine groepen. Vanaf januari 2021 zal juf Gerda ook 
extra op de woensdag aanwezig zijn. 
is juf Erna aanwezig om kinderen extra te begeleiden. 
begeleiding vindt o.a. plaats in de gemeenschapsruimte. We hebben daar een mooie ruimte gecreëerd
met een verrijdbaar digibord, zodat 
 

 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Agenda  
(I.v.m. de corona-maatregelen zijn alle activiteiten met volwassenen
geannuleerd) 
Maandag    31 aug:  kleurplaten ‘Op voeten en fietsen’ i
Dinsdag        1 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8
Woensdag    2 sept: Prijsuitreiking ‘Op voeten en fietsen’
                                 Ontruimingsoefenin
                                 Spel- en Boekenplan
Maandag      7 sept: Zwemmen gr 3/4 
Donderdag 10 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6
Dinsdag      15 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8
Woensdag  16 sept: Juffendag 
                                 Spel- en Boekenplan
Vrijdag        18 sept: Groep 1 t/m 4 vrij
Maandag    21 sept: Zwemmen gr 3/4 
Woensdag  23 sept: Fietscontrole 
                                 Start Kinderpostzegels
Donderdag 24 sept: Boeken lenen ‘De Boekste

vanaf 1 augustus 2020 verplicht een rookvrij 
terrein te hebben (wijziging Tabakswet). De overheid 
stimuleert hiermee dat kinderen en jongeren rookvrij 
kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein 
bij. Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en 

nderzoek blijkt dat kinderen en 
jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen 
de schadelijke gevolgen van meeroken. Uiteraard zal er voor ons (en voor andere basisscholen) niet veel 

dat roken in school of op het schoolplein al verboden is. Wilt u n.a.v. bovenstaande ook 
rekening houden met het roken aan het hek? Op de site www.rookvrijschoolterrein.nl

de wetswijziging per 1 augustus 2020 en rookvrije scholen. 

Bijna alle ouders hebben zich voor het schooljaar 2020-2021 aangemeld bij Parro. Via Parro kunt u 
berichten lezen van de leerkrachten en foto’s bekijken die in de groep gemaakt zijn. Ook kunt u 

opgeven voor de tien-minuten-gesprekken. Mocht u zich nog niet aangemeld 
hebben dan kan dat via de uitnodiging die u ontvangen heeft via de mail.  

Gemeenschapsruimte en De Boekstee 
We hebben in de zomervakantie de gemeenschapsruimte en De 
Boekstee opnieuw ingericht. De Boekstee is nu in de 
gemeenschapsruimte. De kinderen kunnen om de twee weken 
nieuwe boeken lenen. De data staan vermeld in de kalender.  

Op dinsdagmorgen geeft juf Jessica extra ondersteuning buiten 
de groep. 1 keer in de 14 dagen geeft juf Nienke op 

tend buiten de groep les aan individuele kinderen 
Vanaf januari 2021 zal juf Gerda ook 

extra op de woensdag aanwezig zijn. Op dinsdag en donderdag 
m kinderen extra te begeleiden. Deze 

ts in de gemeenschapsruimte. We hebben daar een mooie ruimte gecreëerd
zodat hier buiten de groep extra lessen gegeven kunnen worden. 

  

zijn alle activiteiten met volwassenen 

rplaten ‘Op voeten en fietsen’ inleveren 
Dinsdag        1 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8 
Woensdag    2 sept: Prijsuitreiking ‘Op voeten en fietsen’ 

Ontruimingsoefening 
en Boekenplan 

 
Donderdag 10 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6 
Dinsdag      15 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8 

en Boekenplan 
Vrijdag        18 sept: Groep 1 t/m 4 vrij 

 

Start Kinderpostzegels 
Donderdag 24 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6 

 
 

           

jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen 
de schadelijke gevolgen van meeroken. Uiteraard zal er voor ons (en voor andere basisscholen) niet veel 

dat roken in school of op het schoolplein al verboden is. Wilt u n.a.v. bovenstaande ook 
www.rookvrijschoolterrein.nl kunt u meer lezen 

2021 aangemeld bij Parro. Via Parro kunt u 
berichten lezen van de leerkrachten en foto’s bekijken die in de groep gemaakt zijn. Ook kunt u zich via 

gesprekken. Mocht u zich nog niet aangemeld 

ts in de gemeenschapsruimte. We hebben daar een mooie ruimte gecreëerd, 
hier buiten de groep extra lessen gegeven kunnen worden.   

 

 


