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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Vriend en vijand
Jozua 5: 13 - 6: 27, 9 en 23: 1-26
26
Jozua komt een man met een zwaard tegen. ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ vraagt hij. De man vertelt dat
hij de aanvoerder is van het leger van de Heer. Met de priesters voorop dragen de Israëlieten de ark met
de verbondstekst rond de stad Jericho. Op de zevende dag sstorten
torten de muren in. Rachab, die de Israëlieten
eerder geholpen heeft, wordt gespaard.
Het thema voor volgende week is: Dat belooft wat
Jesaja 9: 1-6 en 11: 1-10
10 en Lucas 1: 5
5-25
De profeet Jesaja leeft in een donkere tijd. Toch zegt hij dat het weer lic
licht
ht zal worden: er word een kind
geboren die ‘Wonderbare Raadsman’ en ‘Sterke God’ genoemd zal worden. Uit de familie van David zal
iemand voortkomen
komen die vrede zal brengen. Dat belooft wat! In de tempel brengt de priester Zacharias een
offer. Een engel vertelt
elt hem dat hij een zoon zal krijgen die de mensen zal terugbrengen bij de Eeuwige.
Lied voor de komende periode: ‘Midden in de winternacht’ NLB 486
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
situatiess 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
ende week centraal staat is: ‘We vertrouwen elkaar’.
Afscheid
Dean Bijkerk uit groep 5 neemt deze week afscheid van zijn groep en van De Hoekstee.
Hij begint op De Sleutel in Vroomshoop. Dean, we wensen je veel succes op je nieuwe school!
Tien minuten gesprekken
Deze week zijn de tien-minuten-gesprekken.
gesprekken. Deze zullen gevoerd worden via beeldbellen.
Via Parro heeft u zich opgegeven. U ontvangt de uitnodiging voor het gesprek vlak voor het aangegeven
tijdstip via een link in de mail (mailadres waarop u de nieuwsbrief ontvang
ontvangt). Wilt u rond het aangegeven
tijdstip
stip uw mailbox in de gaten houden, zodat we de gesprekken op tijd kunnen starten en het tijdschema
tijd
kunnen aanhouden?
Gezond eten
We zien de laatste tijd kinderen die regelmatig snoep meenemen naar school.
In de schoolgids staat onderstaande tekst:
Fruit eten
De kinderen van groep 1 t/m 8 eten ‘s morgens samen in de klas hun
fruit op. U kunt bijv. een appel, banaan of peer meegeven of een bekertje
drinken. Wij geven er de voorkeur aan, dat u uw kind een gezond
tussendoortje meegeeft. Snoep wordt afgeraden. Het blijkt steeds weer
dat kinderen vaak teveel mee hebben.
We begrijpen dat kinderen in deze periode af en toe iets lekkers meenemen
meenemen, maar wilt u dit proberen te
beperken en ook regelmatig fruit mee
meegeven voor in de pauzes?

Voorstellen stagiaires
Mijn naam is Marinka Mulder. Ik ben 16 jaar oud en woon in Diffelen. In mijn vrije tijd
sport ik graag. Ik zit op wedstijdzwemmen in Hard
Hardenberg
enberg bij de Grunte. Daar geef ik
ook training. Ik loop stage op de dinsdag in groep 3/4 bij Juf Nienke. Ik loop stage tot
de zomervakantie.
ervakantie. Ik zit op het Alfa C
College
ollege in Hardenberg. Daar doe ik de opleiding
onderwijsassistent niveau 4. Als ik klaar ben met deze opleiding wil ik de PABO
gaan doen.
Mijn naam is Daniek Binnenmars, ik ben 16 jaar en kom uit Beerzerveld
Beerzerveld. Op dit
moment volg ik de opleiding onderwijsassistent op het Alfa College in Hardenberg.
Na deze opleiding zou ik graag naar de PABO willen en dus uiteindelijk ook voor de
klas willen staan. Ik vind het leuk om met kinderen te werken en ze te helpen bij hun
vragen. Ik loop dit jaar stage in groep 5/6 bij juf Harriet op de dinsdag.
Activiteiten komende periode
We hebben, ondanks de coronabeperkingen, besloten om de activiteiten voor de komende periode zoveel
mogelijk door te laten gaan. Uiteraard volgen we hierbij de richtlijnen van het RIVM en het protocol voor de
basisscholen.. Hieronder een uitleg over de activiteiten.
Schoen zetten
A.s. donderdag mogen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hun schoen zetten. Vergeet dus niet een extra
schoen of laars mee
e te nemen. Sinterklaas is altijd erg blij met een mooie tekening!
Pietengym
Op dinsdagmiddag 1 december is er pietengym voor de kleuters en de
kinderen uit groep 5/6. Op donderdag 3 dec
december is er pietengym voor
de groepen 3/4 en 7/8. De kinderen mogen deze middag als piet
verkleed tijdens de gymles.
Sinterklaas
Vrijdag 4 december komt Sinterklaas bij ons op school. De aankomst
van de Sint en zijn pieten is een ve
verrassing. Ze zullen niet aankomen op
de wijze waarop we dit deden in voorgaande jaren. De kinderen zullen om 8.45 naar binnen gaan en daar
op een leuke manier de Sint en zijn pieten ontmoeten. Er is dus geen aankomst bij het hek. De opening in
de gemeenschapsruimte vervalt.
Kerstbakjes
De kerstbakjes
akjes gaan we ook dit schooljaar weer maken. Op dinsdag 15 december doen we dit in de
groepen 1 t/m 4. Op donderdag 17 december gaan de groepen 5 t/m 8 een kerstbakje maken. De
kerstbakjes worden samen met de leerkrachten gemaakt. De kinderen moeten hiervoor
hiervo een bakje, frutsels
om de kerstbakjes te versieren, een dunne kaars en groen uit de tuin meenemen. Hierbij kunt u denken
aan skimnia, bandwilg, hulst, blauwspar, hedrabessen, etc. Groep 1 t/m 4 kan bovenstaande meenemen
op dinsdag 15 december. De bovenbouwgroepen op donderdag 17 december.
Kerst
Donderdag 17 december is het Kerstfeest. We gaan dit jaar niet naar de kerk. We vieren het kerstfeest op
school. Het kerstfeest wordt van 19.00 uur tot 19.45 uur gevierd in de klas. Tijdens de viering wordt het
kerstverhaal verteld, zingen we liedjes en de kinderen krijgen iets lekkers. U kunt u
uw zoon of dochter om
18.55 uur afzetten bij het hek. De kinderen kunnen dan naar hun klas lopen. D
De
e groepen 1/2 en 7/8 gaan
via de hoofdingang naar binnen. Groep 3/4 en groep 5/6 via de deur van de gemeenschapsruimte. Om
19.45 uur kunt u uw zoon of dochter ophalen bij het achterplein (groep 3/4 en groep 5/6) of aan het hek van
het voorplein (groep 1/2 en groep 7/8).
Er is ’s avonds een collecte. Het geld gaat naar Stichting Kinderen van de Voedselbank.
oedselbank. Deze stichting is
opgezet door een aantal vrijwilligers. Zij zet zich in om de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede
in Nederland tegen te gaan. Door de coronacrisis is deze stichting onder druk komen te staan en is er te
weinig geld om alle kinderen te helpen. We hopen op een mooie opbrengst!
Donderdagmiddag 17 december zijn de kinderen uit groep 1 t/m 4 vrij. Op vrijdag 18 december begint de
school om 9.30 uur. Om 12.00 uur begint voor iedereen de kerstvakantie.

Nieuwe boeken voor de Boekstee
Een paar weken geleden hebben we, via de nieuwsbrief, een oproep gedaan voor hulp
bij het inscannen van boeken voor onze schoolbibliotheek ‘De Boekstee’. De afgelopen
weken hebben Wendy Makkinga, Marieke Hindriks, Jolanda Winters en Margreet
Willems veel boeken ingescand die we al gebruiken in school. Deze boeken kunnen nu
met behulp van het nieuwe scansysteem, naast de collectie van de bibliotheek,
uitgeleend worden. Hartelijk dank voor de hulp!
Close Reading en voorlezen
Op donderdag 12 november was er een studiedag. De studiedag was een vervolg op een studiedag van
vorig schooljaar. Het onderwerp was ‘Close Reading’. Close Reading is een manier van lezen,
lezen waarbij
leerlingen een uitdagende tekst meerdere malen lezen, stee
steeds
ds met een ander leesdoel. Het doel van Close
Reading is dat kinderen de tekst goed begrijpen en erachter komen wat de schrijver met de tekst wil
vertellen. Daarvoor gaan ze actief met de tekst aan de slag. Ze zoeken naar informatie, stellen vragen over
de tekst en beantwoorden deze, maken aantekeningen en discussiëren over wat ze gelezen hebben. In
alle groepen wordt Close Reading toegepast. Bij de kleuters ge
gebruiken we
prentenboeken. In de groepen 3 t/m 8 wordt het toegepast bij teksten uit de
methode Alles-in-1 of gebruiken we de boeken uit ‘De Boekstee’.
O.a. door Close Reading en voorlezen laten we zien aan kinderen dat lezen
leuk is. Ook thuis kunt u uw zoon of dochter stimuleren in het lezen. Dit kan
door voor te lezen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat voorlezen van groot
belang is voor de ontwikkeling van zowel jonge als oudere kinderen.
Veel kinderen worden thuis elk dag voorgelezen. Dit is belangrijk voor de
ontwikkeling. De band tussen ouder en kind wordt versterkt. Door veel voor te
lezen
n leert een kind om goed te luisteren en zich te concentreren. Het voorlezen zorgt voor een groter
taalinzicht en kinderen zullen minder moeite hebben met spellen en begrijpend lezen. De woordenschat
wordt vergroot en kinderen leren over mensen, culturen e
en
n verschillende gebeurtenissen,
gebeurtenissen waardoor de
fantasie wordt gestimuleerd.
Agenda
(I.v.m. de corona-maatregelen zijn alle activiteiten met volwassenen geannuleerd)
Week
48:
Deze week zijn er tien
tien-minuten-gesprekken via beeldbellen
Dinsdag
24 nov: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8
Donderdag 26 nov: Schoen zetten groepen 1 t/m 4
Woensdag 2 dec: Spel- en Boekenplan
Dinsdag
1 dec: Pietengym
ietengym kleuters en gr 5/6
Donderdag 3 dec: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6
Pietengym gr 3/4 en gr 7/8
Vrijdag
4 dec: Sinterklaasfeest
Dinsdag
8 dec: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8
Dinsdag
15 dec: Kerstbakjes maken groepen 1 t/m 4
Woensdag 16 dec: Spel- en Boekenplan
Donderdag 17 dec: Kerstbakjes
stbakjes maken groepen 5 t/m 8
’s Middags is groep 1 t/m 4 vrij
Kerstfeest op school van 19.00 uur tot 19.45 uur
Vrijdag
18 dec: School begint om 9.30 uur. Om 12.00 uur begint de kerstvakantie
Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

