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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Hoog bezoek
Lucas 1: 26-80
Maria krijgt hoog bezoek: De engel Gabrië
Gabriëll vertelt haar dat ze een kind zal krijgen. Hij zal Jezus heten en
de zoon van de Allerhoogste zijn. Na dit bijzondere bericht gaat Maria op bezoek bij haar tante Elisabeth.
Elisabeth vindt het heel bijzonder dat de moeder van de Heer bij haar op bezoek ko
komt.
Het thema voor volgende week is: Kom mee naar Betlehem
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20
20
Jozef twijfelt wat hij moet doen, nu Maria zwanger is terwijl zij nog niet getrouwd zijn. Maar een engel
vertelt hem dat het goed is. Jozef blijft bij Maria. Al
Alss Jozef en Maria in Betlehem zijn, wordt Jezus geboren.
Maria wikkelt hem in doeken en legt hem in een voerbak.
Week na kerstvakantie:
Ik wijs je de weg Matteüs 2: 1-23
23
Wijzen uit het Oosten gaan op zoek naar de pasgeboren koning van de Joden. Een ster wijst hen de weg.
Ook Jozef en Maria hoeven hun weg niet zelf te vinden: een engel vertelt dat ze naar Egypte gaan. Later
vertelt de engel hen ook dat het veilig is en dat ze weer terug kunnen.
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
e termijn is dit effect merkbaar. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale
situaties 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 helpen elkaar’
Einde verlof juf Karin en klassenverkleining
Vanaf de zomervakantie t/m de kerstvakantie heeft, i.v.m. het zwangerschapsverlof van juf Karin
Karin, juf Gerda
les gegeven aan groep 5/6. Juf Karin begint na de kerstvakantie weer in groep 5/6. We willen juf Gerda
hartelijk bedanken voor haar inzet! We wensen juf Karin succes met het hervatten van haar
werkzaamheden.
Juf Gerda blijft elke woensdag bij ons op school als ‘extra’ leerkracht. In en buiten de groep zal ze kinderen
begeleiden. Ook juf Nienke is regelmatig op de woensdag ambulant. Op dinsdagochtend zal juf Jessica
kinderen individueel begeleiden en les geven aan kleine groepen. Juf Erna is el
elke
ke dinsdagdinsdag en donderdag
aanwezig.
D.m.v. al deze extra ondersteuning kunnen we blijven lesgeven aan kleine groepen, zodat we optimaal
onderwijs kunnen bieden.
Nieuw bestuurslid
Ik ben Wibo Hofsink, 42 jaar en woon in Beerzerveld. In het dagelijks leven werk ik als machine operator bij
CF kunststof profielen in Gramsbergen. Samen met Nanda heb ik 2 zoontjes, Lennon zit in groep 4 en
Mason gaat in mei naar school. Dat betekent dat ik ook iets meer ruimte krijg om iets voor de school te
kunnen betekenen. Toen
en er een oproep in de nieuwsbrief stond voor een nieuw bestuurslid heb ik dan ook
gereageerd en ben ik inmiddels toegetreden tot het bestuur.

Kerstbakjes
Ook dit schooljaar gaan we kerstbakjes maken. Op dinsdag 15 december doen
we dit in de groepen
roepen 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 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
ingen we liedjes en krijgen de kinderen iets lekkers. U kunt uw
u zoon of dochter om
18.55 uur afzetten bij het hek. Daar zullen ze worden opgevangen door
een leerkracht. De groepen 1/2 en 7/8 gaan via de hoofdingang naar
binnen. Groep 3/4 en groep 5/6 gaan via de deur van de
gemeenschapsruimte naar binnen. 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 e
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.
Voorlichting VO Vechtdal College
Hieronder staat een bericht van het Vecht
Vechtdal College over de ‘Live Challenge’
Hoe kun je in deze coronatijd leerlingen van groep 8 laten kennismakenmet het voortgezet
onderwijs? Fysiek op bezoek gaan is helaas niet toegestaan. En alleen maar tekstjes lezen en
filmpjes bekijken gaat op den duur ook wel vervelen. Daarom heeft het Vechtdal College een
Live Challenge bedacht: leuk en informatief. Woensdag 16 december kun je meedoen,
van 19.30 tot 20.00 uur, live via YouTube.
Je wordt gekoppeld aan een leerling van het Vechtdal College. Samen strijd je tegen
andere basisscholen om de eer en.... leuke prijzen.
De Live Challenge bevat veel leuke en informatieve quizvragen, filmpjes maar ook challenges in
de keuken, het natuurkundelokaal en de nieuwe technologieruimte. Na een half uur spelen heb
je een aardig beeld van onze school.
Als je mee wilt doen dan kun je je opgeven bij juf Henriette of juf Alitha.

Schoen zetten
Donderdag 26 november hebben de kleuters en de kinderen uit groep 3/4 hun schoen gezet. ‘‘s Morgens
was het een rommeltje in de groepen. De rommelpiet was geweest en had tafels, stoelen, puzzels en nog
veel meer op verkeerde plekken neergezet. Ook de schoenen van de kinderen uit groep 3/4 stonden in het
kleuterlokaal. Gelukkig zat er wel iets llekkers
ekkers in de schoenen. Ook in de groepen 5 t/m 8 zat iets lekkers in
hun vak. Bekijk de foto’s op onze site.

Muziekles
Donderdag 26 november heeft meester Rico weer muziekles gegeven bij de kleuters en in groep 5/6.
A.s. donderdag geeft hij muziekles
kles in groep 3/4 en in groep 7/8. De foto’s staan op onze si
site. Op onze
Facebookpagina staan twee filmpjes.

Pietengym
Vorige week dinsdag- en donderdagmiddag was er pietengym voor alle groepen. Bekijk de foto’s op onze
site. Op onze Facebookpagina staat een filmpje gemaakt bij de kleuters.

Sinterklaasfeest
Vrijdag hebben we het Sinterklaasfeest gevierd. De kinderen hebben
vanmorgen om 8.50 uur eerst een film bekeken op het digibord. Op de film
was te zien dat de pieten en Sinterklaas de weg kwijt waren. Onderweg
kwamen ze ouders tegen die ze de weg naar De Hoekstee vertelden. Aan
het einde van de film waren de ramen van de groepen 3 t/m 8 en van de
kleuters te zien. Op dat moment stonden
Sinterklaas en de pieten voor het raam!
De film is te zien op www.hoekstee.nl en
op onze Facebookpagina.
Om 9.00 uur heeft Sinterklaas eerst een
bezoek gebracht aan de kleuters. Daarna
aan groep 3/4 en aan het einde van de
morgen heeft hij de groepen 5 t/m 8
bezocht. De kinderen uit de groepen 1 t/m
4 hebben een leuk cadeau gekregen van de pieten. In de groepen 5 t/m 8
hebben de kinderen gedichten voorgelezen en mooie surprises uitgepakt. Alle
ouders die meegeholpen hebben met de film en het organiseren van deze
leuke dag hartelijk dank! Alle foto’s staan op onze site.

Agenda
(I.v.m. de corona-maatregelen zijn alle activiteiten met volwassenen geannuleerd)
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 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
Maandag

4 jan: Start project Alles-in-1 thema ‘Bouwen’
Zwemmen gr 3/4
Woensdag 6 jan: Spel- en Boekenplan
Donderdag 7 jan: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6
Dinsdag
12 jan: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8
We wensen u allen fijne en gezegende feestdagen toe en we hopen elkaar op maandag 4 januari 2021
weer terug te zien op school. Fijne vakantie allemaal!
Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

