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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Wat geloof jij?
Numeri 13: 1-33 en 14: 1-9 
Twaalf verkenners worden eropuit gestuurd om in het beloofde land te gaan kijken. Ze komen terug met 
verhalen over een prachtig land, maar ook over de grote en sterke mensen die daar al wonen. De meeste 
verkenners zeggen dat het onmogelijk zal zijn om in dat land te gaan wonen, maa
dat de Eeuwige daarvoor zal zorgen. Wie moeten de Israëlieten geloven?
 
Het thema voor volgende week is:
Numeri 22, 23 en 24: 1-25 
Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de Israëlieten zijn neergestreken. Hi
hebben en vraagt de profeet Bileam om de Israëlieten te vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt zijn 
ezel hem toe. En als hij het volk toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een zegen.
 
Lied voor de komende periode: ‘Ere zij de 
 
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.
-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 
 
Inspectiebezoek 
In maart 2020 stond er een inspectiebezoek gepla
onze school. I.v.m. de ‘lockdown’ kon dit bezoek niet 
doorgaan. In het eindverslag van het vorige bezoek schrijft de 
inspectie:  
-‘De Hoekstee is een open, veilige school, waar de kinderen 
graag naar toe gaan.’ 
-‘Directie en team weten in goede onderlinge verhouding een professionele onderwijscultuur tot stand 
brengen, waardoor de school zich positief en doelgericht ontwikkelt.
-‘De planmatigheid van de zorg en de begeleiding is van een hoog niveau
 
Dit rapport is te lezen op de site van de inspectie en op onze website. Gezien bovenstaan
scores op de CITO en IEP eindtoets(en) heeft de inspectie besloten om op maandag 19 oktober 
‘compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek’ uit te voeren. De inspecteur zei aan het einde van het 
onderzoek ‘Jullie doen het heel goed, mijn compliment
risicoscholen’. De eindconclusie is: ‘er zijn geen indicaties van risico’s bij het bestuur en de school die een 
regulier (uitgebreid) onderzoek in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken’. 
 
We zijn blij en trots op het resultaat!
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Wat geloof jij? 

ropuit gestuurd om in het beloofde land te gaan kijken. Ze komen terug met 
verhalen over een prachtig land, maar ook over de grote en sterke mensen die daar al wonen. De meeste 
verkenners zeggen dat het onmogelijk zal zijn om in dat land te gaan wonen, maa
dat de Eeuwige daarvoor zal zorgen. Wie moeten de Israëlieten geloven?. 

Het thema voor volgende week is: Wat een ezel! 

Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de Israëlieten zijn neergestreken. Hi
hebben en vraagt de profeet Bileam om de Israëlieten te vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt zijn 
ezel hem toe. En als hij het volk toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een zegen.

Ere zij de Vader’ ELB 254 

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 

k 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 lacht uit’ 

In maart 2020 stond er een inspectiebezoek gepland aan 
ockdown’ kon dit bezoek niet 

In het eindverslag van het vorige bezoek schrijft de 

‘De Hoekstee is een open, veilige school, waar de kinderen 

‘Directie en team weten in goede onderlinge verhouding een professionele onderwijscultuur tot stand 
gen, waardoor de school zich positief en doelgericht ontwikkelt.’ 

‘De planmatigheid van de zorg en de begeleiding is van een hoog niveau.’  

Dit rapport is te lezen op de site van de inspectie en op onze website. Gezien bovenstaan
es op de CITO en IEP eindtoets(en) heeft de inspectie besloten om op maandag 19 oktober 

‘compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek’ uit te voeren. De inspecteur zei aan het einde van het 
onderzoek ‘Jullie doen het heel goed, mijn complimenten. Jullie staan ver buiten mijn bereik van 

De eindconclusie is: ‘er zijn geen indicaties van risico’s bij het bestuur en de school die een 
regulier (uitgebreid) onderzoek in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken’. 

het resultaat! 
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ropuit gestuurd om in het beloofde land te gaan kijken. Ze komen terug met 
verhalen over een prachtig land, maar ook over de grote en sterke mensen die daar al wonen. De meeste 
verkenners zeggen dat het onmogelijk zal zijn om in dat land te gaan wonen, maar Kaleb en Jozua geloven 

Koning Balak is de baas in Moab, het land waar de Israëlieten zijn neergestreken. Hij wil het volk weg 
hebben en vraagt de profeet Bileam om de Israëlieten te vervloeken. Als Bileam op weg gaat, spreekt zijn 
ezel hem toe. En als hij het volk toespreekt, klinkt er geen vervloeking maar een zegen. 

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 

k op langere termijn is dit effect merkbaar. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale 
In alle groepen wordt de methode gebruikt. De regels zijn:   

‘Directie en team weten in goede onderlinge verhouding een professionele onderwijscultuur tot stand te 

Dit rapport is te lezen op de site van de inspectie en op onze website. Gezien bovenstaande en de hoge 
es op de CITO en IEP eindtoets(en) heeft de inspectie besloten om op maandag 19 oktober 2020 een 

‘compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek’ uit te voeren. De inspecteur zei aan het einde van het 
. Jullie staan ver buiten mijn bereik van 

De eindconclusie is: ‘er zijn geen indicaties van risico’s bij het bestuur en de school die een 
regulier (uitgebreid) onderzoek in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken’.  



 
 
 
 
 
 
 
Corona 
In de herfstvakantie heeft u een mail ontvangen met de coronaregels vanaf 
maandag 19 oktober. Hieronder staan ze nogmaals vermeld. 
het fijn om te zien dat kinderen en ouders zich zo goed aan alle reg
proberen te houden. Op deze wijze hopen we het onderwijs voor de 
komende weken op een zo’n veilig mogelijke wijze 
 
1. Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand. Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
2. Ouders zijn welkom in school mits er vooraf een afspraak is gemaakt en u geen verkoudheidsklachten 
heeft. 
3. Ouders dragen een mondkapje in school. Dit geldt niet voor leerkrachten en kinderen. Tevens geldt dit 
niet voor structurele externen, bijvoorbeeld TSO en sc
4. Vanaf maandag ligt er een registratieformulier bij de hoofdingang. Als u een afspraak heeft kunt u uw 
naam, adres en tijdstip van de afspraak hierop invullen.
5. Kinderen gaan via dezelfde ingang naar binnen als voor de herfstvakantie en verla
dezelfde uitgang. 
6. Groep 1/2 en groep 7/8 parkeren de fietsen in het fietsenhok aan de Oordtstraat. Groep 3/4 en groep 5/6 
parkeren de fiets in het fietsenhok aan de Van Alewijkstraat.
7. Alle kinderen wassen, gedurende
 
We hebben besloten om de tien-
Dit zullen we doen in de week waarop de tien
informatie hierover volgt binnenkort.
 
Actuele informatie, vragen en antwoorden over het Coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM, 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid
 
Voorstellen stagiaire 
Ik ben Annabel. Ik ben 16 jaar oud en ik woon in Beerzerveld. Ik zit op het 
Deltion College in Zwolle waar ik de opleiding; Pedagogisch medewerker 
onderwijsassistent niveau 4 volg. I
omdat ik me goed voel bij het helpen van kinderen
juf vind ik een leuke taak. Ik loop stage op
Janine en juf Jessica. Ik heb van mijn zusje de afgelopen jaren veel 
positieve verhalen gehoord over 
moest lopen wist ik gelijk dat ik bij de hoekstee stage wilde lopen. Naast het helpen van kinderen vind ik 
het ook heel leuk om met dieren bezig te zijn. Ik hoop aan het eind van deze opleiding naar de Pabo te 
gaan en les te kunnen geven. 
 
De was 
Anita van Klingeren wast al een aantal jaren de handdoeken van onze school. Hier waren we erg blij mee. 
Omdat Anita heeft aangegeven hiermee te willen stoppen zijn we op zoek naar iemand die dit van haar wil 
overnemen. Hiervoor ontvangt u een kleine vergoeding. Anita bedankt voor je in
volgende mailadres: henkmartens@hoekstee.nl
 
Dankdag 
I.v.m. de oplopende corona besmettingen hebben we besloten om niet meer met alle kinderen in 1 lokaal 
te gaan zitten. Weekopeningen en openingen van het nieuwe project van ‘Alles
eigen lokaal. In voorgaande jaren gingen we op bid
niet in de kerk en niet gezamenlijk in de gemeenschapsruimte. De viering zal 
plaatsvinden in het eigen lokaal. De kinderen zullen liederen zingen en een video bekijken die dominee 
Dorgelo heeft opgenomen. Het thema is ‘Vertrouwen’. De tekst uit de bijbel die bij het thema hoor
Exodus 16: ‘Manna, brood uit de hemel’
bepaald.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de herfstvakantie heeft u een mail ontvangen met de coronaregels vanaf 
maandag 19 oktober. Hieronder staan ze nogmaals vermeld. We vinden 
het fijn om te zien dat kinderen en ouders zich zo goed aan alle regels 
proberen te houden. Op deze wijze hopen we het onderwijs voor de 
komende weken op een zo’n veilig mogelijke wijze te kunnen continueren.  

1. Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand. Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
jn welkom in school mits er vooraf een afspraak is gemaakt en u geen verkoudheidsklachten 

3. Ouders dragen een mondkapje in school. Dit geldt niet voor leerkrachten en kinderen. Tevens geldt dit 
niet voor structurele externen, bijvoorbeeld TSO en schoonmaak. 
4. Vanaf maandag ligt er een registratieformulier bij de hoofdingang. Als u een afspraak heeft kunt u uw 
naam, adres en tijdstip van de afspraak hierop invullen. 
5. Kinderen gaan via dezelfde ingang naar binnen als voor de herfstvakantie en verla

6. Groep 1/2 en groep 7/8 parkeren de fietsen in het fietsenhok aan de Oordtstraat. Groep 3/4 en groep 5/6 
parkeren de fiets in het fietsenhok aan de Van Alewijkstraat. 

gedurende de schooldag, regelmatig hun handen. 

-minuten-gesprekken van november te organiseren via beeldbellen. 
Dit zullen we doen in de week waarop de tien-minuten-gesprekken gepland staan (week 48). Verdere 
informatie hierover volgt binnenkort. 

tuele informatie, vragen en antwoorden over het Coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM, 
covid-19/. 
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n aantal jaren de handdoeken van onze school. Hier waren we erg blij mee. 
Omdat Anita heeft aangegeven hiermee te willen stoppen zijn we op zoek naar iemand die dit van haar wil 
overnemen. Hiervoor ontvangt u een kleine vergoeding. Anita bedankt voor je inzet! Opgave kan via het 

henkmartens@hoekstee.nl.  

I.v.m. de oplopende corona besmettingen hebben we besloten om niet meer met alle kinderen in 1 lokaal 
en openingen van het nieuwe project van ‘Alles-in
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1. Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand. Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. 
jn welkom in school mits er vooraf een afspraak is gemaakt en u geen verkoudheidsklachten 

3. Ouders dragen een mondkapje in school. Dit geldt niet voor leerkrachten en kinderen. Tevens geldt dit 

4. Vanaf maandag ligt er een registratieformulier bij de hoofdingang. Als u een afspraak heeft kunt u uw 

5. Kinderen gaan via dezelfde ingang naar binnen als voor de herfstvakantie en verlaten het gebouw via 

6. Groep 1/2 en groep 7/8 parkeren de fietsen in het fietsenhok aan de Oordtstraat. Groep 3/4 en groep 5/6 
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elijk dat ik bij de hoekstee stage wilde lopen. Naast het helpen van kinderen vind ik 
het ook heel leuk om met dieren bezig te zijn. Ik hoop aan het eind van deze opleiding naar de Pabo te 

n aantal jaren de handdoeken van onze school. Hier waren we erg blij mee. 
Omdat Anita heeft aangegeven hiermee te willen stoppen zijn we op zoek naar iemand die dit van haar wil 

zet! Opgave kan via het 
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Dorgelo heeft opgenomen. Het thema is ‘Vertrouwen’. De tekst uit de bijbel die bij het thema hoort komt uit 

Het doel van de collecte wordt nader 



 
 
 
 
 
 
NSCCT 
Net als vorig schooljaar zal in de groepen 4 t/m 7 de komende weken 
de NSCCT worden afgenomen. NSCCT staat voor Niet Schoolse 
Cognitieve Capaciteiten Test. Bij de afname krijgen de kinderen een
boekje met opdrachten die ze zelfstandig gaan maken. Dit zal buiten 
de groep afgenomen worden door
bijvoorbeeld eerst groep 4 uit de groep halen. De kinderen uit groep 4
zelfstandig het boekje met opdrachten. Na een uur zijn de kinderen klaar en
groep. Met de resultaten krijgen we beter zicht op de cognitieve
kunnen leerkrachten hun instructies nog beter afstemmen op de
inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten van kinderen
ontwikkelen volgens haar of zijn cognitieve capaciteiten. Door de
eigen niveau betekent dit minder frustraties door te makkelijk of te
de NSCCT afnemen. Uiteraard zal het resultaat tijdens de tienminuten
scores besproken worden. 
 
Herfstdag  
Op donderdag 22 oktober was de herfstdag voor de onder
kinderen een speurtocht gelopen door Beerzerveld. De groepen 1 t/m 4 hebben daarna spelletjes gedaan 
in en rond school. De groepen 5 t/m 8 h
lekker drinken, een appel en broodjes knakworst gezorgd. Bekijk alle foto’s op onze site
 

 
Workshop ‘discriminatie’ 
Maandagmiddag 19 oktober hebben de kinderen uit groep 7/8 een workshop
workshop zijn nieuwsberichten besproken. Met behulp van deze nieuwsberichten werd er gepraat over de 
vraag: ‘Wanneer is iets discriminatie?’ 
voorkomen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Net als vorig schooljaar zal in de groepen 4 t/m 7 de komende weken 
NSCCT staat voor Niet Schoolse 

apaciteiten Test. Bij de afname krijgen de kinderen een 
boekje met opdrachten die ze zelfstandig gaan maken. Dit zal buiten 
de groep afgenomen worden door meester Henk. Meester Henk zal 
bijvoorbeeld eerst groep 4 uit de groep halen. De kinderen uit groep 4 maken, na instructie, allemaal 
zelfstandig het boekje met opdrachten. Na een uur zijn de kinderen klaar en gaan dan terug naar hun eigen 
groep. Met de resultaten krijgen we beter zicht op de cognitieve capaciteiten van kinderen. Hiermee 

n hun instructies nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Door 
inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten van kinderen wordt elk kind in staat gesteld om zich te 
ontwikkelen volgens haar of zijn cognitieve capaciteiten. Door de kinderen daarna uit te dagen op hun 
eigen niveau betekent dit minder frustraties door te makkelijk of te moeilijk werk. Elk schooljaar zullen we 
de NSCCT afnemen. Uiteraard zal het resultaat tijdens de tienminuten-gesprekken samen met de CITO 

de herfstdag voor de onder- en bovenbouw. ‘s Ochtends hebben de 
kinderen een speurtocht gelopen door Beerzerveld. De groepen 1 t/m 4 hebben daarna spelletjes gedaan 
in en rond school. De groepen 5 t/m 8 hebben een herfstkrans gemaakt. De activiteitencommissie had voor 
lekker drinken, een appel en broodjes knakworst gezorgd. Bekijk alle foto’s op onze site

Maandagmiddag 19 oktober hebben de kinderen uit groep 7/8 een workshop ‘discriminatie’ gevolgd. In de 
workshop zijn nieuwsberichten besproken. Met behulp van deze nieuwsberichten werd er gepraat over de 
vraag: ‘Wanneer is iets discriminatie?’ Tenslotte is er gesproken over hoe we discriminatie kunnen 

maken, na instructie, allemaal 
gaan dan terug naar hun eigen 

capaciteiten van kinderen. Hiermee 
ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Door 

wordt elk kind in staat gesteld om zich te 
kinderen daarna uit te dagen op hun 
moeilijk werk. Elk schooljaar zullen we 

gesprekken samen met de CITO 

‘s Ochtends hebben de 
kinderen een speurtocht gelopen door Beerzerveld. De groepen 1 t/m 4 hebben daarna spelletjes gedaan 

ebben een herfstkrans gemaakt. De activiteitencommissie had voor 
lekker drinken, een appel en broodjes knakworst gezorgd. Bekijk alle foto’s op onze site. 

 

‘discriminatie’ gevolgd. In de 
workshop zijn nieuwsberichten besproken. Met behulp van deze nieuwsberichten werd er gepraat over de 
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Afsluiting Kinderboekenweek 
Donderdagmiddag 8 oktober was de afsl
De kinderen hebben tijdens de Kinderboekenweek verhalen
voorgelezen in de klas en tekeningen gemaakt. 
werden de winnaars bekend gemaakt. De winnaars zijn Rick, Joshua, 
Tessa, Olivia en Lise. Lise is de voorleeskampioen geworden van onze 
school. Zij mag nu meedoen met de voorleeskampioenschappen in de 
gemeente Ommen. Gefeliciteerd allemaal!
 

 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Agenda  
(I.v.m. de corona-maatregelen zijn alle activiteiten met volwassenen
Dinsdag      27 okt:  NIO afname groep 8
Donderdag 29 okt:   Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6
Woensdag    4 nov:  Dankdag 
                                 Spel- en Boekenplan
Dinsdag      10 nov:  Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8
Donderdag  12 nov: Studiedag leerkrachten. Kinderen vrij

 
was de afsluiting van de Kinderboekenweek. 

kinderen hebben tijdens de Kinderboekenweek verhalen geschreven, 
voorgelezen in de klas en tekeningen gemaakt. Tijdens de afsluiting 

winnaars bekend gemaakt. De winnaars zijn Rick, Joshua, 
Tessa, Olivia en Lise. Lise is de voorleeskampioen geworden van onze 
school. Zij mag nu meedoen met de voorleeskampioenschappen in de 
gemeente Ommen. Gefeliciteerd allemaal!  

zijn alle activiteiten met volwassenen geannuleerd) 
NIO afname groep 8 

Donderdag 29 okt:   Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6 

en Boekenplan 
Dinsdag      10 nov:  Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8 
Donderdag  12 nov: Studiedag leerkrachten. Kinderen vrij 

 

      


