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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Tel ik mee?
Genesis 29: 21-35 en 30: 1-24
Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de dochter van Laban. Maar op de ochtend na de bruiloft ontdekt
hij dat niet Rachel de bruid is, maar haar oudere zus Lea. Vervolgens trouwt Jakob ook nog met Rachel
en belooft hij nog eens zeven jaar voor Laban te zullen werken.
Het thema voor volgende week is: Is dit eerlijk?
Genesis 30: 25-43 en 31: 17-24
Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de geboorte van Jozef zegt Jakob tegen Laban dat hij
terug wil gaan naar het land waar hij vandaan komt. Ze maken een afspraak over de verdeling van de
kudde: de zwarte en gevlekte dieren zijn voor Jakob. Jakob legt takken in de drinkbakken, waardoor veel
gevlekte dieren geboren worden.
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 doet zielig’
Voorstellen
Ik ben Jort Prenger, 18 jaar en woon samen met mijn ouders in Bergentheim.
Ik heb 1 oudere zus, die al een tijdje niet meer thuis woont. Na de bassischool
ben ik naar het Vechtdal College gegaan waar ik 4 jaar op TL heb gezeten.
Hierna ben ik naar het Alfa College gegaan voor de opleiding
onderwijsassistent.
Vorig jaar heb ik stage gelopen in groep 2 van basisschool Cantecleer te
Kloosterhaar. Nu loop ik stage in groep 3/4 bij Nienke. Tot nu toe bevalt het me
goed. Ik hoop dat ik hier een mooie, leerzame periode tegemoet ga. Mijn
grootste hobby is Fitness. Ook doe ik graag aan parachutespringen.

Communicatie
I.v.m. de coronaperiode en de twee lockdowns hebben we de afgelopen 1,5 jaar op verschillende wijze
met u gecommuniceerd. Aangezien we nu weer begonnen zijn met een nieuw schooljaar hebben we dit
besproken en geëvalueerd in het team.
Het komende schooljaar zullen we u op verschillende manieren informeren. Dit doen we uiteraard tijdens
10-minuten-gesprekken, maar ook op het moment dat de leerkrachten het noodzakelijk vinden zullen
ouders uitgenodigd worden voor een gesprek of zal er telefonisch contact met u opgenomen worden.
Uiteraard mag u ook altijd zelf bellen naar school of mailen naar de betreffende leerkrachten. Het
mailadres is de voor- en achternaam van de leerkracht @hoekstee.nl. De mailadressen staan ook op
onze site. Whats App gebruiken we niet. Dit gebruiken we alleen voor organisatorische zaken naar de
klassenouder. Wilt u bij vragen en/of opmerkingen mailen naar de leerkracht die op die dag werkt of naar
beide leerkrachten? Op deze wijze krijgt u snel antwoord op uw mail.
Uiteraard houden we u ook dit schooljaar weer via de website, nieuwsbrief, Facebook, Instagram en Parro
op de hoogte van schoolactiviteiten.
TSO
Twee weken geleden hebben de kinderen die gebruik maken van de TSO de inschrijfformulieren
meegekregen. Mocht u nog een inschrijfformulier thuis hebben dan kunt u deze morgen nog inleveren.
Het reglement en het inschrijfformulier met daarin alle gegevens staan op onze site, www.hoekstee.nl
onder de link ‘downloads’.
Maandvoorstelling groep 5/6
Op vrijdag 24 september staat de maandvoorstelling van groep 5/6 gepland. Of de maandvoorstelling
door kan gaan is op dit moment nog niet duidelijk. We zullen hierbij rekening houden met de COVID
protocollen voor het basisonderwijs. De protocollen voor het onderwijs zullen waarschijnlijk rond 20
september worden geactualiseerd. Als hierover meer duidelijkheid is zullen we dit laten weten via Parro.
Fietscontrole
Op woensdag 22 september gaan de verkeersouders samen met Simon
Kuiper Tweewielers uit Vroomshoop de jaarlijkse fietscontrole weer
uitvoeren. Kinderen van groep 3 t/m 8 mogen deze ochtend hun fiets
meenemen naar school voor een controlebeurt. Fietsen die na de controle
nog niet helemaal ‘Oke’ zijn, kunnen op woensdag 29 september nogmaals
gecontroleerd worden.
De verkeersouders
Groepen 1 t/m 4 vrij (herhaling)
Vrijdag 17 september zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij.
Ontruimingsoefening
Vorige week woensdag hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Alle kinderen zijn onder
begeleiding van de juffen naar het grasveld bij sporthal ‘De Sprong’ gelopen. Toen de school
gecontroleerd was konden alle kinderen weer terug naar hun lokaal. De oefening is goed verlopen. Over
een half jaar gaan we nog een keer oefenen.
NIO afname groep 8
De datum waarop de NIO wordt afgenomen in groep 8 is gewijzigd. De NIO wordt afgenomen op
dinsdagochtend 12 oktober.

Op Voeten en Fietsen
Maandag 6 september was 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. Om aandacht
te vragen voor deze actie hebben
de verkeersouders vorige week
kleurplaten en woordzoekers
uitgedeeld. Vorige week
woensdag was de prijsuitreiking.
Meike Veltman en Eva Hartman hebben bij de kleuters gewonnen. De
winnaar in groep 3 was Jack Bolks. Kyan Schottert was de winnaar van
groep 4. Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8, die de woordzoeker
hebben ingeleverd, mochten ook een prijs uitzoeken. www.hoekstee.nl

Sportdag groep 7/8
Dit schooljaar vond voor het eerst een sportdag plaats
georganiseerd voor de kinderen uit de groepen 7/8 van alle
scholen in de gemeente Ommen. Afgelopen vrijdag was de
start van de sportdag om 8.45 uur op sportpark Westbroek
in Ommen. Er werden zes verschillende sporten gespeeld.
De lunch werd verzorgd door kinderen van het Vechtdal
College. Het was een leuke sportieve dag! Bekijk alle foto’s
op www.hoekstee.nl.

Agenda
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag

15 sept: Spel- en Boekenplan
16 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6
17 sept: Groepen 1 t/m 4 vrij
20 sept: Muziekschool Twenterand geeft workshops in alle groepen
21 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8
Ledenavond
22 sept: Fietscontrole
24 sept: Maandvoorstelling gr 5/6 (onder voorbehoud)
27 sept: Zwemmen gr 3/4

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

