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Nieuw schooljaar  
De zomervakantie is voorbij. Het is fijn om iedereen weer terug te zien op school! We hopen ook dit 
schooljaar weer op een leuk en leerzaam jaar, waarin we mooie momenten met elkaar mogen beleven.  
 
Lieve God,  
Ik ben blij dat ik mag leven  
in een land waar vrede is  
Ik ben blij dat ik mag wonen 
 in een huis waar liefde is  
 
Ik ben blij dat ik een plek heb  
met familie om me heen  
Daarom wil ik U bedanken  
want alleen is maar alleen  
 
Ik ben blij dat ik kan spelen  
met mijn vriendjes op het plein  
Samen lachen, samen delen  
Ik ben blij dat ze er zijn  
 
Ik blij dat U mijn Vriend bent U bent altijd om mij heen  
Daarom wil ik U bedanken want alleen is maar alleen  
 
Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Kun je kiezen? 
Genesis 24 en 25: 19-34 
De knecht van Abraham gaat op reis om een vrouw te zoeken voor Isaak. Bij de bron ontmoet hij Rebekka 
en zij gaat met hem mee. Later krijgt Rebekka twee kinderen: Jakob en Esau. De Heer vertelt haar dat het 
twee volken zijn en dat de oudste de jongste zal dienen. Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jakob 
in ruil voor een kom soep. 
 
Het thema voor volgende week is: Er zit een luchtje aan 
Genesis 27: 1-46 
Isaak wordt oud en wil zijn zoon de zegen geven. Jakob doet zich voor als Esau en krijgt zo de zegen van 
de oudste. Esau is woedend op zijn broer. 
 
Lied voor de komende periode: ‘Onze vader’ NLB 371 
 
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. 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 week centraal staat is: ‘Niemand lacht uit’. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bestuur 
Herman Bakhuis heeft vlak voor de zomervakantie afscheid genomen van het bestuur.  
We willen Herman hartelijk bedanken voor zijn inzet!  
 
Vanaf dit schooljaar werken we middels een nieuwe bestuursstructuur. Er heeft een functiescheiding 
plaatsgevonden tussen het algemeen - en het toezichthoudend bestuur. In het algemeen bestuur zitten 
Anje Oosterhuis (voorzitter), Miranda de jong (penningmeester), Linda de Lange (secretaris) en Wibo 
Hofsink. In het toezichthoudend bestuur zitten Jolanda Winters en Thea Coppelmans.  
 
Het bestuur 
 
Ledenavond 
Dinsdag 21 september om 20.30 uur is de (verplaatste) ledenavond. In de bijlage de uitnodiging voor deze 
avond. We hopen natuurlijk op uw komst!  
 
MR  
Alitha Middag heeft in juni afscheid genomen van de MR. Nienke Hoeksma neemt haar plaats in als 
voorzitter. In de MR zitten namens de ouders Mandy de Lange en Ramon Lamberink en namens de 
leerkrachten Nienke Hoeksma en Harriet Dijkman.  
 
Verkeersouders 
Barry Lamberts heeft eind vorig schooljaar afscheid genomen van de verkeerscommissie.  
Barry, hartelijk dank voor je inzet de afgelopen jaren. Jan Schottert is vanaf dit schooljaar lid van de 
verkeerscommissie.  
 
 
Voorstellen meester Thijs 
Mijn naam is Thijs Kremer en ik kom vanaf nu de gymlessen verzorgen op school! 
Ik ben 21 jaar en woon in het mooie Stegeren. In mijn vrije tijd ben ik graag aan het 
hardlopen en voetbal ik bij FC Ommen. Vorig jaar ben ik afgestudeerd als 
gymdocent aan de CALO in Zwolle. Ik heb er veel zin in om eindelijk zelf de 
gymlessen te kunnen doen! Ik kijk uit naar een fijn schooljaar samen! 
 
 
 
Nieuwe plafonds 
In de zomervakantie zijn de plafonds van de lokalen van groep 1/2 en van groep 3/4 vervangen.  
Dit is in de meivakantie al gebeurd in de groepen 5 t/m 8. Onder de plafonds in alle lokalen en in de 
gemeenschapsruimte is een nieuw ventilatiesysteem aangebracht. 
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Op Voeten en Fietsen  
Op maandag 6 september is 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 in 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 delen 
de ouders van de verkeerscommissie op maandag 6 september kleurplaten uit voor een kleurwedstrijd.  
Je kunt deze weer inleveren op school. De verkeerscommissie zal daarna een aantal winnaars uitkiezen. 
 
Sportdag groep 7/8 
Dit schooljaar wordt voor het eerst een sportdag georganiseerd voor de 
kinderen uit de groepen 7/8 voor alle scholen in de gemeente Ommen. De 
sportdag vindt plaats op vrijdag 10 september. De dag start om 8.45 uur op 
sportpark Westbroek in Ommen. Er worden deze dag zes verschillende 
sporten gespeeld. Iedereen ontvangt een lekkere lunch! De lunch wordt 
klaargemaakt door kinderen van het Vechtdal College. Binnenkort 
ontvangen de kinderen uit groep 7/8 meer informatie over deze leuke 
sportieve dag!  
 
Groepen 1 t/m 4 vrij 
Vrijdag 17 september zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij.  
 
Weerprotocol 
Vorig schooljaar hebben we te maken gehad met extreem weer, waardoor veel scholen in Nederland, 
waaronder ook wij, de school voor een dag moesten sluiten. Het bestuur en de MR hebben naar aanleiding 
daarvan een ‘weerprotocol’ opgesteld.  
In de bijlage het ‘weerprotocol’.  
Deze staat ook vermeld in de schoolgids.  
 
 
Schoolgids en schoolkalender 
De schoolgids 2021-2022 staat deze week op onze site. Deze week krijgen 
de kinderen de nieuwe schoolkalender mee naar huis.  
 
 
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 
 
 

Agenda  
Maandag      6 sept: Actiedag ‘Op Voeten Fietsen’ 
Dinsdag        7 sept: Boeken lenen‘ De Boekstee’ gr 3/4 en  gr 7/8 
Woensdag    8 sept: Ontruimingsoefening 
Vrijdag        10 sept: Sportdag gr 7/8 in Ommen 
Maandag    13 sept: Zwemmen gr 3/4 
Woensdag  15 sept: Spel- en Boekenplan 
Donderdag 16 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6 
Vrijdag        17 sept: Groepen 1 t/m 4 vrij 

       

 


