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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Luister je wel?
Exodus 7 - 10 en 12: 29-42 
Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. Maar dat blijkt niet het 
probleem te zijn: het probleem is dat de farao niet wil luisteren. Daarom komen er tien zware plagen in het 
land Egypte. Uiteindelijk trekt het volk in een donkere nacht weg 
 
Het thema voor volgende week is:
Exodus 14, 16 en 17: 1-7 
De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet: keer op keer dreigen ze 
vast te lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet omhee
opnieuw is de Heer degene die hen verder helpt.
 
Lied voor de komende periode: ‘Zege
 
De Kanjertraining 
De Kanjerregels gelden voor de hele school. Het belangrijkste doel van de 
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.
-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 
 
Verkouden en huiswerk 
We krijgen regelmatig vragen over wanneer een kind thuis moet blijven
vragen over zijn is heel begrijpelijk. 
bijlage een stappenplan dat u kunt volgen voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en voor kinderen van 7 t/m 12 

jaar. Uiteraard begrijpen we dat het soms 
zoon of dochter thuis 
sta
van belang om het verkoudheidsvirus zo veel mogelijk buiten de school te 
houden. Hoe meer kinderen en leerkrachten verkouden worden hoe 
moeilijker 

 
Als uw kind langere tijd thuis moet blijven vanwege verkoudheidskla
het kind in overleg met u huiswerk meekrijgen
hier vragen over van ouders en hebben kinderen
naar huis. We hebben besloten om huiswerk mee te geven als uw zoon of 
dochter langer dan een dag thuis blijft. 
inloggegevens van Snappet of andere softwareprogramma
u toegestuurd of meegegeven. 
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Luister je wel? 

God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. Maar dat blijkt niet het 
probleem te zijn: het probleem is dat de farao niet wil luisteren. Daarom komen er tien zware plagen in het 
land Egypte. Uiteindelijk trekt het volk in een donkere nacht weg uit Egypte. 

Het thema voor volgende week is: Hoe kunnen we verder? 

De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet: keer op keer dreigen ze 
vast te lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet omheen kunnen, gebrek aan eten en drinken… Steeds 
opnieuw is de Heer degene die hen verder helpt.. 

Zegen ons, Algoede’ NLB415 

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 

s en wil pestgedrag voorkomen. In alle groepen wordt de methode gebruikt.

ende week centraal staat is: ‘Niemand lacht uit’ 

We krijgen regelmatig vragen over wanneer een kind thuis moet blijven i.v.m. het coronavirus
vragen over zijn is heel begrijpelijk. We moeten ons als school aan de landelijke richtlijnen houden. I

u kunt volgen voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en voor kinderen van 7 t/m 12 
jaar. Uiteraard begrijpen we dat het soms een moeilijk
zoon of dochter thuis te laten. Het stappenplan kan u hierbij helpen.
stappenplan is, naast het onder controle houden van het coronavirus, ook 
van belang om het verkoudheidsvirus zo veel mogelijk buiten de school te 
houden. Hoe meer kinderen en leerkrachten verkouden worden hoe 
moeilijker het zal worden om les te geven. 

w kind langere tijd thuis moet blijven vanwege verkoudheidsklachten kan 
het kind in overleg met u huiswerk meekrijgen. De afgelopen weken kregen we 
hier vragen over van ouders en hebben kinderen al schoolwerk meegekregen 

We hebben besloten om huiswerk mee te geven als uw zoon of 
dochter langer dan een dag thuis blijft. Werkbladen, schriften en/of 

of andere softwareprogramma’s worden dan naar 
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God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. Maar dat blijkt niet het 
probleem te zijn: het probleem is dat de farao niet wil luisteren. Daarom komen er tien zware plagen in het 

De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet: keer op keer dreigen ze 
n kunnen, gebrek aan eten en drinken… Steeds 

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 

In alle groepen wordt de methode gebruikt. De regels zijn:   

i.v.m. het coronavirus. Dat hier 
aan de landelijke richtlijnen houden. In de 

u kunt volgen voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en voor kinderen van 7 t/m 12 
een moeilijke beslissing is om uw 

Het stappenplan kan u hierbij helpen. Het 
ppenplan is, naast het onder controle houden van het coronavirus, ook 

van belang om het verkoudheidsvirus zo veel mogelijk buiten de school te 
houden. Hoe meer kinderen en leerkrachten verkouden worden hoe 



 
 
 
 
 
Stroopwafelactie 
De activiteitencommissie organiseert dit schooljaar een 
stroopwafelactie. Vanaf morgen kunnen alle kinderen stroopwafels 
gaan verkopen aan familie, bekenden
bedoeling dat de kinderen bij onbekenden aan
krijgen morgen een inschrijfformulier mee. Een pakje van 10 
stroopwafels kost €2,50; 3 pakjes kosten 
er direct betaald wordt. Mocht er alleen geld gegeven worden en geen 
stroopwafels worden afgenomen
voor de stroopwafels) dan kan dit apart worden ingeleverd. 

maandag 28 september 
oktober worden de stroopwafels meegegeven
chromebookkasten kopen
worden opgeborgen. Veel succes met de 
 

Muzieklessen 
De muzieklessen hebben we dit jaar op een andere wijze georganiseerd. 
muzieklessen worden gegeven doo

er muziekworkshops 
docenten van Popschool Twenterand
worden, net als de muzieklessen,
 
A.s. dinsdag komt Rico Pullen op school om ’s ochtends 
muzieklessen te geven 
komen een week later, op maandag 21 septem
dan van 9.15 uur tot 10.30 uur work
zijn de kleuters en groep 7/8 aan de beurt. 
 

Juffendag 
A.s. woensdag is het juffendag. Iedereen mag op deze dag verkleed op school 
komen! De verjaardagen van de juffen worden in de groep gevierd. 
drinken mee te nemen. We zingen dit jaar in de klas voor de juffen. We gaan er een leuke dag van 
 
Groep 1 t/m 4 vrij  
A.s. vrijdag zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij
 
Fietscontrole  
Op woensdag 23 september gaan de verkeersouders de jaarlijkse fietscontrole weer uitvoeren.
samen doen met Simon Kuiper Tweewielers van de Geerdijk.

ochtend hun fiets meenemen naar school voor een controlebeurt. Fietsen 
na de controle nog niet helemaal ‘
september
23
fietsbel het doen?

 
Kinderpostzegels  
Woensdag 23 september gaat de actie ‘Kinderpostzegels 2020’ van 
start. De kinderen uit groep 7/8 mogen een week lang postzegels en 
kaarten verkopen voor het goede doel. De kinderen uit groep 7/8 zijn 
op deze woensdag om 12.00 uur vrij, zo
kinderen van omliggende scholen kunnen beginnen met 
door ‘Stichting Kinderpostzegels’ 
informatie over de actie staat op 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De activiteitencommissie organiseert dit schooljaar een 
stroopwafelactie. Vanaf morgen kunnen alle kinderen stroopwafels 
gaan verkopen aan familie, bekenden, etc. I.v.m. corona is het niet de 

de kinderen bij onbekenden aanbellen. De kinderen 
krijgen morgen een inschrijfformulier mee. Een pakje van 10 lekkere 

3 pakjes kosten €7.00. Het is de bedoeling dat 
er direct betaald wordt. Mocht er alleen geld gegeven worden en geen 

en (of als er meer geld gegeven wordt 
dan kan dit apart worden ingeleverd. Het geld en de inschrijfformulieren kunnen 
maandag 28 september ingeleverd worden bij meester Henk.
oktober worden de stroopwafels meegegeven. We gaan van de opbrengst Ip
chromebookkasten kopen, zodat de Ipads en chromebooks in de klas kunnen 
worden opgeborgen. Veel succes met de verkoop!  

hebben we dit jaar op een andere wijze georganiseerd. De 
lessen worden gegeven door vakdocent muziek Rico Pullen. Daarnaast zijn 

muziekworkshops ingepland. Voor deze workshops komen 
Popschool Twenterand op school. De workshops 

, net als de muzieklessen, in alle groepen gegeven.  

A.s. dinsdag komt Rico Pullen op school om ’s ochtends 
lessen te geven in de groepen 1 t/m 8. De docenten van Popschool Twenterand 

komen een week later, op maandag 21 september, voor het eerst op school. 
dan van 9.15 uur tot 10.30 uur workshops gegeven in de groepen 3/4 en 5/6. Na de pauze 
zijn de kleuters en groep 7/8 aan de beurt.  

A.s. woensdag is het juffendag. Iedereen mag op deze dag verkleed op school 
verjaardagen van de juffen worden in de groep gevierd. De kinderen hoeven geen fruit en 

We zingen dit jaar in de klas voor de juffen. We gaan er een leuke dag van 

A.s. vrijdag zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij. 

september gaan de verkeersouders de jaarlijkse fietscontrole weer uitvoeren.
Tweewielers van de Geerdijk. Kinderen van groep 3 t/m 8 mogen deze 

ochtend hun fiets meenemen naar school voor een controlebeurt. Fietsen 
na de controle nog niet helemaal ‘Oké’ zijn, kunnen op 
september nogmaals gecontroleerd worden. Wilt u al
23 september bij uw zoon of dochter controleren of de lichten
fietsbel het doen?  De verkeersouders. 

Woensdag 23 september gaat de actie ‘Kinderpostzegels 2020’ van 
start. De kinderen uit groep 7/8 mogen een week lang postzegels en 
kaarten verkopen voor het goede doel. De kinderen uit groep 7/8 zijn 
op deze woensdag om 12.00 uur vrij, zodat ze gelijk met andere 

n kunnen beginnen met de verkoop. De verkoop gaat volgens speciaal 
door ‘Stichting Kinderpostzegels’ opgestelde coronaregels. De kinderen krijgen hierover een uitleg. 

t op www.kinderpostzegels.nl 

Het geld en de inschrijfformulieren kunnen t/m 
worden bij meester Henk. Op woensdag 7 

We gaan van de opbrengst Ipad- en 
pads en chromebooks in de klas kunnen 

zijn 

in de groepen 1 t/m 8. De docenten van Popschool Twenterand 
ber, voor het eerst op school. Er worden 

shops gegeven in de groepen 3/4 en 5/6. Na de pauze 

eren hoeven geen fruit en 
We zingen dit jaar in de klas voor de juffen. We gaan er een leuke dag van maken! 

september gaan de verkeersouders de jaarlijkse fietscontrole weer uitvoeren. Dit gaan ze 
Kinderen van groep 3 t/m 8 mogen deze 

ochtend hun fiets meenemen naar school voor een controlebeurt. Fietsen die 
’ zijn, kunnen op woensdag 30 

Wilt u als ouder voor woensdag 
bij uw zoon of dochter controleren of de lichten, remmen en de 

De verkoop gaat volgens speciaal 
n krijgen hierover een uitleg. Meer 



 
 
 
 
Ontruimingsoefening  
Op woensdag 2 september hebben we een ontruimingsoefening gehouden. 
Alle kinderen zijn onder begeleiding van de juffen naar het grasveld bij 
sporthal ‘De Sprong’ gelopen. Toen de school gecontroleerd was konden 
alle kinderen weer terug naar hun lokaal. De oefening is goed verlop

 
Op Voeten en Fietsen  
Maandag 31 augustus was de landelijke actiedag ‘Op Voeten en Fietsen’. De bedoeling van de actiedag is 
om fietsen en lopen bij kinderen te bevorderen, zodat kinderen later op een zelfstandige en veilige manier 
kunnen deelnemen aan het verkeer. Door vaker te lopen of te fietsen vermindert ook het aantal auto’s bij 
de school, waardoor de schoolomgeving veiliger wordt. Om aandacht te vragen voor deze actie hebben de 
ouders van de verkeerscommissie kleurplaten uitgedeeld voor een kl
zijn de winnaars bekend gemaakt. De winnaar
Bolks, Rick Boere, Reyano v/d Vegt, Sanne Lubbers, Tara Lennips en Olivier Huiskes.
allemaal! Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl
 

 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Agenda  
(I.v.m. de corona-maatregelen zijn alle activiteiten met volwassenen
Dinsdag      15 sept: Start stroopwafelactie
                                 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 Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6
Maandag    28 sept: Inleveren formulieren stroopwafelactie
Dinsdag      29 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8
Woensdag  30 sept: Hercontrole fietsen
                                 Start Kinderboekenweek
Maandag      5 okt: Zwemmen gr 3/4 
                               Dag v/d leraar 
Dinsdag        6 okt: MR vergadering 
Woensdag    7 okt: Spel- en Boekenplan
Donderdag   8 okt: Afsluiting Kinderboekenw
Vrijdag          9 okt: Klassenavond gr 8
Maandag    12 okt t/m vrijdag 16 okt: Herfstvakantie

hebben we een ontruimingsoefening gehouden. 
Alle kinderen zijn onder begeleiding van de juffen naar het grasveld bij 
sporthal ‘De Sprong’ gelopen. Toen de school gecontroleerd was konden 
alle kinderen weer terug naar hun lokaal. De oefening is goed verlopen.  

was de landelijke actiedag ‘Op Voeten en Fietsen’. De bedoeling van de actiedag is 
om fietsen en lopen bij kinderen te bevorderen, zodat kinderen later op een zelfstandige en veilige manier 

het verkeer. Door vaker te lopen of te fietsen vermindert ook het aantal auto’s bij 
de school, waardoor de schoolomgeving veiliger wordt. Om aandacht te vragen voor deze actie hebben de 
ouders van de verkeerscommissie kleurplaten uitgedeeld voor een kleurwedstrijd. 
zijn de winnaars bekend gemaakt. De winnaars zijn: Ilva Reefhuis, Sarah Martens, Thijs Dunnewind, Alissa 
Bolks, Rick Boere, Reyano v/d Vegt, Sanne Lubbers, Tara Lennips en Olivier Huiskes.

www.hoekstee.nl 

zijn alle activiteiten met volwassenen geannuleerd) 
Start stroopwafelactie 

‘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 

sept: Inleveren formulieren stroopwafelactie 
Dinsdag      29 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8 

30 sept: Hercontrole fietsen 
boekenweek 

 

en Boekenplan 
Donderdag   8 okt: Afsluiting Kinderboekenweek 
Vrijdag          9 okt: Klassenavond gr 8 
Maandag    12 okt t/m vrijdag 16 okt: Herfstvakantie  

 
 
 
 
           

was de landelijke actiedag ‘Op Voeten en Fietsen’. De bedoeling van de actiedag is 
om fietsen en lopen bij kinderen te bevorderen, zodat kinderen later op een zelfstandige en veilige manier 

het verkeer. Door vaker te lopen of te fietsen vermindert ook het aantal auto’s bij 
de school, waardoor de schoolomgeving veiliger wordt. Om aandacht te vragen voor deze actie hebben de 

eurwedstrijd. Woensdag 2 september 
Ilva Reefhuis, Sarah Martens, Thijs Dunnewind, Alissa 

Bolks, Rick Boere, Reyano v/d Vegt, Sanne Lubbers, Tara Lennips en Olivier Huiskes. Gefeliciteerd 

 

 
 
 
 
           

 


