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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Zo gaan we het doen
Mozes geeft in zijn eentje leiding aan het hele volk. Dat kan zo niet langer, vertelt zijn schoonvader Jetro 
hem. Mozes stelt mensen aan die hem helpen. In de woestijn geeft de Heer zijn volk tien geboden, als tien 
leefregels voor onderweg. Die regels zullen hen verder brengen.
 
Het thema voor volgende week is:
Mozes gaat de berg op, waar hij praat met de Eeuwige. Intussen maken de Israëlieten een gouden kalf dat 
ze aanbidden als een god. Maar God kun je niet zelf ma
tafelen kapot: zó kwaad is hij. Ligt het verbond nu letterlijk en figuurlijk in scherven? 
 
Lied voor de komende periode: ‘Heer, onze Heer, hoe machtig is 
 
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 Kanjer
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 
 
Corona 
Helaas loopt het aantal besmettingen weer op in Nederland. Dit is uiteraard 
zorgelijk. Ook bij ouders en leerkrachten zijn er vragen en zorgen. Dit is 
begrijpelijk. In de vorige nieuwsbrief heeft u informatie gelezen over 
verkoudheidsklachten bij kinderen. Ook zijn er bijlagen meegestuurd met 
daarin een ‘stappenplan verkoudheidsklachten bij kinderen’. Vorige week zijn 
er nieuwe maatregelen aangekondigd waardoor het stappe
maatregelen m.b.t. kinderen onder de 12 jaar:
 
-Heeft het kind verkoudheidsklachten
hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de
getest te worden op corona. Dit geldt 
als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven. 
-Heeft het kind andere klachten, die bij COVID
incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet 
getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek 
-Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? 
-Als iemand in het huishouden positief is getest 
-Komt het kind terug uit een gebied dat een 
notificatie met de Coronamelder-
adviezen. Zij mogen wel naar school of de kinderopvang. 
 
In deze nieuwsbrief leest u dat groep 5/6 op maandag 19 oktober een bezoek brengt aan het Tinnen 
Figuren museum en dat op donderdag 22 oktober de herfstdag
Bij het vervoeren van kinderen en als we ter plekke zijn, houden we ons aan de
-Tijdens het vervoer naar het museum en de herfstdag mag er 1 persoon ouder dan 12 jaar in de auto 
zitten. Deze volwassene mag kinderen uit verschillende huishoudens naar de bestemming brengen.
-Kinderen onder de 12 hoeven geen 1,5 me
-Volwassenen houden zowel in het museum als tijdens de herfstdag 1,5 meter afstand van elkaar. 
-Als u rijdt dan kunt u buiten school
leerkrachten in groepjes naar buiten gebracht. 
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er nieuwe maatregelen aangekondigd waardoor het stappenplan achterhaald is. Hieronder de nieuwe 
maatregelen m.b.t. kinderen onder de 12 jaar: 

verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende 
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getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts. 
koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis. 
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wsbrief leest u dat groep 5/6 op maandag 19 oktober een bezoek brengt aan het Tinnen 
Figuren museum en dat op donderdag 22 oktober de herfstdag voor alle groepen 

kinderen en als we ter plekke zijn, houden we ons aan de regels van het RIVM:
Tijdens het vervoer naar het museum en de herfstdag mag er 1 persoon ouder dan 12 jaar in de auto 

zitten. Deze volwassene mag kinderen uit verschillende huishoudens naar de bestemming brengen.
Kinderen onder de 12 hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en van volwassenen. 
Volwassenen houden zowel in het museum als tijdens de herfstdag 1,5 meter afstand van elkaar. 

school, op 1,5 meter wachten. De kinderen worden, vlak voor vertrek, 
leerkrachten in groepjes naar buiten gebracht.  
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Nieuw bestuurslid 
De familie Immink gaat na de herfstvakantie verhuizen. Laura Immink Alvarez zal daarom afscheid nemen 
als bestuurslid. We willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet de afgel
willen wij leden in de gelegenheid stellen om zich aan te melden als nieuw bestuurslid. Als u belangstelling 
heeft of extra informatie wilt, dan kunt u mailen naar 
 
Afscheid  
Sophie en Daan Immink starten na de herfstvakantie op hun nieuwe school in Daarlerveen. We wensen 
jullie allebei veel succes op jullie nieuwe school!
 
Luuk is geboren!  
Juf Karin en Mark hebben op dinsdag 22 september een zoon gekregen. Zijn 
naam is Luuk. We wensen juf Karin en Mark veel geluk! Hiernaast staat een 
mooie foto van Luuk.  

 
 
Voorstellen stagiaire
Ik ben Indy Ekkel. Ik ben 16 jaar oud kom uit Vroomshoop en volg de opleiding helpende 
zorg en welzijn op het ROC in Almelo. Ik ben 2e jaars e
vind het leuk om met kinderen te werken. Mijn stage periode is in groep 1/2 en in groep 3/4.
 
 

Stroopwafelactie groot succes!
De activiteitencommissie heeft een stroopwafelactie georganiseerd. T/m vandaag 
konden de formulieren en het geld worden ingeleverd
van 10 stroopwafels verkocht. Een geweldig resultaat! 
stroopwafels besteld. Woensdag 7 oktober zullen ze worden meegegeven aan de 
kinderen. We gaan van de opbrengst I pad
 
Ouders gevraagd 
Sinds dit schooljaar hebben we ‘De Boekstee’ opnieuw ingericht. We hebben o.a. in samenwerking met de 
bibliotheek, een scan systeem aangeschaft
lenen. Naast dat we veel boeken te leen krijgen van de bibliotheek, hebben we 
op school ook boeken die leuk zijn om te lezen/lenen. Deze boeken moeten 
gecodeerd worden i.v.m. het nieuwe scansysteem. Hiervoor hebben we stickers 
die op de boeken geplakt moeten worden 
Wie wil ons hierbij helpen? Als u wilt helpen kunt u een mail sturen naar onze 
leescoördinatoren henriettetenbrinke@hoekstee.nl
 
Kinderboekenweek 
A.s. woensdag begint de Kinderboekenweek. Het
vanaf woensdag iets meenemen van vroeger. Dit mag een voorwerp zijn maar er mogen ook plaatjes en/of 
teksten worden meegenomen. We maken hier een tentoonstelling van in de gang. Wilt u de naam van uw
zoon of dochter op het voorwerp schrijven?
 
Tijdens de Kinderboekenweek zullen we natuurlijk veel boeken lezen. De 
afsluiting, waarin o.a. de gouden griffel en het gouden penseel
uitgereikt, is op donderdagmiddag 8 oktober. Helaas kunnen er dit ja
i.v.m. de coronamaatregelen geen ouders aanwezig zijn. We zullen tijdens deze middag foto’s en filmpjes 
maken. Deze kunt u bekijken op onze website, Facebook
Kinderboekenweek op www.kinderboekenweek.nl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De familie Immink gaat na de herfstvakantie verhuizen. Laura Immink Alvarez zal daarom afscheid nemen 
als bestuurslid. We willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren. Middels dit bericht 

d stellen om zich aan te melden als nieuw bestuurslid. Als u belangstelling 
heeft of extra informatie wilt, dan kunt u mailen naar m.winters@hetnet.nl. Mailen kan t/m vrijdag 9 oktober. 

Sophie en Daan Immink starten na de herfstvakantie op hun nieuwe school in Daarlerveen. We wensen 
veel succes op jullie nieuwe school! 

Juf Karin en Mark hebben op dinsdag 22 september een zoon gekregen. Zijn 
We wensen juf Karin en Mark veel geluk! Hiernaast staat een 

Voorstellen stagiaire 
Ik ben Indy Ekkel. Ik ben 16 jaar oud kom uit Vroomshoop en volg de opleiding helpende 
zorg en welzijn op het ROC in Almelo. Ik ben 2e jaars en loop nu stage op De Hoekstee. Ik 
vind het leuk om met kinderen te werken. Mijn stage periode is in groep 1/2 en in groep 3/4.

Stroopwafelactie groot succes! 
De activiteitencommissie heeft een stroopwafelactie georganiseerd. T/m vandaag 

ulieren en het geld worden ingeleverd. In totaal zijn er 646 pakjes 
stroopwafels verkocht. Een geweldig resultaat! Morgen worden de 

stroopwafels besteld. Woensdag 7 oktober zullen ze worden meegegeven aan de 
We gaan van de opbrengst I pad- en chromebookkasten kopen.  

Sinds dit schooljaar hebben we ‘De Boekstee’ opnieuw ingericht. We hebben o.a. in samenwerking met de 
bibliotheek, een scan systeem aangeschaft, zodat de kinderen sneller en makkelijker boeken kunnen 

st dat we veel boeken te leen krijgen van de bibliotheek, hebben we 
op school ook boeken die leuk zijn om te lezen/lenen. Deze boeken moeten 
gecodeerd worden i.v.m. het nieuwe scansysteem. Hiervoor hebben we stickers 
die op de boeken geplakt moeten worden en daarna gescand moeten worden. 
Wie wil ons hierbij helpen? Als u wilt helpen kunt u een mail sturen naar onze 

henriettetenbrinke@hoekstee.nl of linanooter@hoekstee.nl.   

A.s. woensdag begint de Kinderboekenweek. Het thema is ‘Reis mee terug in de tijd’.
vanaf woensdag iets meenemen van vroeger. Dit mag een voorwerp zijn maar er mogen ook plaatjes en/of 
teksten worden meegenomen. We maken hier een tentoonstelling van in de gang. Wilt u de naam van uw

chter op het voorwerp schrijven?  

Tijdens de Kinderboekenweek zullen we natuurlijk veel boeken lezen. De 
afsluiting, waarin o.a. de gouden griffel en het gouden penseel worden 
uitgereikt, is op donderdagmiddag 8 oktober. Helaas kunnen er dit jaar 

geen ouders aanwezig zijn. We zullen tijdens deze middag foto’s en filmpjes 
maken. Deze kunt u bekijken op onze website, Facebook- en Instagrampagina. Lees meer over de 

www.kinderboekenweek.nl. 
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Spel- en Boekenplan 
Voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. We delen daarom elk jaar in groep 1/2 
tasjes uit van het Spel- en Boekenplan. Mevrouw Bijkerk en mevrouw Willems hebben vorige week de 
tasjes weer uitgezocht en uitgedeeld aan de kleuters. De kleuters kunnen elke twee weken hun tasje 
inleveren en krijgen een nieuwe mee naar huis. Op woensdag 
mevrouw Bijkerk en mevrouw Willems weer aanwezig om de tasjes te v
en Boekenplan staan in de schoolkalender en worden ook geplaatst in de agenda op de site. We hopen, 
dat net als vorig schooljaar, weer veel kleuters meedoen!
 
Dierendag  
Zondag 4 oktober is het Dierendag. De kinderen mogen, als 
knuffels meenemen. Echte dieren 
coronamaatregelen.  
 
Klassenavond 
Vrijdagavond 9 oktober is er een klassenavond in groep 7/8. Het thema is 
groep 7/8 mogen deze avond verkleed op school komen.
 
Workshop discriminatie 
Op maandag 19 oktober is er een workshop ‘discriminatie’ in groep 7/8. Tijdens 
deze les wordt er een koppeling gemaakt met artikel 1 van de grondwet en praten 
de kinderen over wanneer iets wel of niet discriminatie is. Dit doen ze o.a. door 
opdrachten te maken die samenhangen met nieuwsberichten over dit onderwerp.  

 
 
Bezoek Tinnen Figuren museum groep 
Op maandag 19 oktober gaat groep 5/6 naar het Tinnen Figuren museum in Ommen. 
Ze krijgen een rondleiding en gaan, net als het thema van de Kinderboekenweek, 
terug in de tijd. Ze reizen terug naar de Romeinse tijd. 
 

 
Herfstdag  
Op donderdag 22 oktober is de herfstdag voor de onder
deze dag leuke activiteiten doen, waarover we u binnenkort informeren. De kinderen 
blijven op deze dag allemaal over en gaan tussen de middag dus niet naar huis. De 
activiteiten zijn om 14.30 uur afgelopen. De kinderen zijn daarom om 14.30 uur vrij
 
Fietscontrole 
Woensdag 23 september hebben de verkeersouders, met medewerking van 
van de Geerdijk, de fietsen van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gecontroleerd. Bijna alle fiet
goedgekeurd! De hercontrole is a.s. woensdag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. We delen daarom elk jaar in groep 1/2 
en Boekenplan. Mevrouw Bijkerk en mevrouw Willems hebben vorige week de 

weer uitgezocht en uitgedeeld aan de kleuters. De kleuters kunnen elke twee weken hun tasje 
inleveren en krijgen een nieuwe mee naar huis. Op woensdag 7 oktober en woensdag 
mevrouw Bijkerk en mevrouw Willems weer aanwezig om de tasjes te vervangen. Alle data van het Spel
en Boekenplan staan in de schoolkalender en worden ook geplaatst in de agenda op de site. We hopen, 
dat net als vorig schooljaar, weer veel kleuters meedoen! 

Zondag 4 oktober is het Dierendag. De kinderen mogen, als ze het leuk vinden, op maandag 5 oktober 
knuffels meenemen. Echte dieren kunnen dit schooljaar niet meegenomen worden
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verkleed op school komen. 

Op maandag 19 oktober is er een workshop ‘discriminatie’ in groep 7/8. Tijdens 
koppeling gemaakt met artikel 1 van de grondwet en praten 

de kinderen over wanneer iets wel of niet discriminatie is. Dit doen ze o.a. door 
opdrachten te maken die samenhangen met nieuwsberichten over dit onderwerp.  

Bezoek Tinnen Figuren museum groep 5/6 
Op maandag 19 oktober gaat groep 5/6 naar het Tinnen Figuren museum in Ommen. 
Ze krijgen een rondleiding en gaan, net als het thema van de Kinderboekenweek, 
terug in de tijd. Ze reizen terug naar de Romeinse tijd.  

is de herfstdag voor de onder- en bovenbouw. We gaan op 
deze dag leuke activiteiten doen, waarover we u binnenkort informeren. De kinderen 
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elopen. De kinderen zijn daarom om 14.30 uur vrij

Woensdag 23 september hebben de verkeersouders, met medewerking van Simon Kuiper Tweewielers 
, de fietsen van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gecontroleerd. Bijna alle fiet

De hercontrole is a.s. woensdag. Bekijk de foto’s op www.hoekstee.nl
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en Boekenplan. Mevrouw Bijkerk en mevrouw Willems hebben vorige week de 
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Ze krijgen een rondleiding en gaan, net als het thema van de Kinderboekenweek, 
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elopen. De kinderen zijn daarom om 14.30 uur vrij. 

Simon Kuiper Tweewielers 
, de fietsen van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gecontroleerd. Bijna alle fietsen zijn 

www.hoekstee.nl. 

 



 
 
 
 
 
Maandvoorstelling groep 5/6 
Vrijdag was de maandvoorstelling van gr 5/6. De kinderen hebben gezongen en hebben samen met Joost 
Visser van Popschool Twenterand een voorstelling gegeven. Ook de kinderen uit gr 7/8 hebben samen met 
Joost een lied gezongen. Aan het einde van de voorstelling werd juf Nienke in het zonnetje gezet, omdat 
ze 25 jaar juf is. In augustus 2021 is juf Nienke 25 jaar op De Hoekstee. We vieren dan samen feest. 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 geannuleerd) 
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 Kinderboekenweek 
Vrijdag         9 okt:   Klassenavond gr 8 
Maandag   12 okt t/m vrijdag 16 okt: Herfstvakantie 
Maandag   19 okt:   Start project Alles-in-1 thema ‘Milieu en kringloop’ 
                                Workshop ‘discriminatie’ gr 7/8 
                                Bezoek Tinnen Figuren Museum gr 5/6  
                                Zwemmen gr 3/4 
Dinsdag      20 okt:  Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8 
Woensdag  21 okt:  Spel- en Boekenplan 
Donderdag 22 okt:  Herfstdag onder- en bovenbouw 
Dinsdag      27 okt:  NIO afname groep 8 

 
 
 
           

 


