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Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze 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. 
 
Het thema voor volgende week is: Maken we het goed? 
Genesis 31: 25-35, 31: 43-54 en 32: 1-22 
Jakob is vertrokken zonder dat Laban het wist. Daarom komt Laban achter Jakob en zijn gezin aan – 
maken ze het goed? Als Jakob verder trekt komt Esau hem tegemoet. Hij heeft vierhonderd man bij 
zich. Jakob stuurt geschenken aan Esau. Zullen zij het goed kunnen maken? 
 
Lied voor de komende periode: ‘Onze Vader’ NLB 371 
 
De Kanjertraining 
In alle groepen zijn we de afgelopen weken weer gestart met de ‘startweken’ van de Kanjertraining. 
Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle 
omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, leuk, vervelend of naar, maar hoe 
je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. In de bijlage een informatieblad over de Kanjertraining. 
In het informatieblad staat o.a. het stappenplan dat de kinderen volgen als er iets niet goed gaat en 
een uitleg over de ‘Kanjerpetten’ 
 
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: ‘We vertrouwen elkaar’. 
  
Nieuwe richtlijnen COVID basisonderwijs 
Er zijn nieuwe protocollen gemaakt voor het basisonderwijs m.b.t. de COVID. In het protocol staat: 
-Als een leerling besmet is, hoeft niet de hele groep meer naar huis. Alleen de ‘naaste’ contacten van 
de positief geteste leerling moeten in quarantaine.  
-Aangezien de vaccinatiegraad hoog is heeft het kabinet in samenspraak met het OMT gezegd dat 
scholen kunnen besluiten om ouders weer toe te laten in school.  
 
We hebben dit besproken in het team, de MR en het bestuur. We hebben het volgende besloten: 
-Ouders, die geen verkoudheidsklachten hebben, zijn welkom op school.  
-De inloopochtenden (in alle groepen en in groep 1 en groep 2) starten we na de herfstvakantie op. 
We volgen hierbij de kalender. Voor de inloopochtenden in alle groepen zullen we meerdere dagen 
plannen en een schema maken zodat we enige spreiding kunnen aanbrengen. 
-Ouders zijn welkom op het schoolplein tijdens dierendag en ook tijdens afsluiting van de 
Kinderboekenweek op donderdagmiddag 14 oktober.  
 
 
 



 
 
 
Welkom 
Vandaag is Abeer Saad Addin begonnen in groep 6. We wensen Abeer een fijne en leerzame tijd bij 
ons op school!  

Zending 
Elke maandag openen we de week gezamenlijk met alle kinderen in de gemeenschapsruimte. De 
kinderen kunnen dan ook zendingsgeld meenemen. Het collectegeld gaat elke week naar Rianne 
Binnenmars die met haar stichting mensen helpt in Nepal en naar stichting ‘Naar school in Haïti’. Meer 
informatie over de zendingsprojecten staan op onze site, www.hoekstee.nl, onder de link ‘downloads’.  
 
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 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 kunnen leerkrachten 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 scores besproken worden.  
 
Herfstdag onder- en bovenbouw 
Het duurt nog even, maar na de herfstvakantie op donderdag 28 oktober is de herfstdag voor de 
onder- en bovenbouw. Wat we gaan doen is nog een verrassing. De kinderen blijven deze dag eten 
op school en zijn om 14.00 uur vrij.  
 
Kinderpostzegels  
Woensdag 29 september gaat de actie ‘Kinderpostzegels 2021’ van start. De 
kinderen uit groep 7/8 mogen een week lang postzegels en kaarten verkopen 
voor het goede doel. De kinderen uit groep 7/8 zijn op deze woensdag om 12.00 
uur vrij, zodat ze gelijk met andere kinderen van omliggende scholen kunnen 
beginnen met de verkoop. Hieronder een uitleg over het doel van de actie.  

Geef meer kracht 
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in 
Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met 
armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over 
mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt 
wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar 
extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.  

Bron www.kinderpostzegels.nl  

Dierendag  
Maandag 4 oktober is het dierendag. De kinderen mogen ’s ochtends een huisdier meenemen naar 
school. In de gemeenschapsruimte maken wij plek voor de gekooide dieren. De grotere huisdieren 
mogen op het schoolplein om 8.45 uur een rondje lopen. Natuurlijk zijn ook de knuffeldieren van harte 
welkom. Het is de bedoeling dat de kinderen de gekooide dieren tussen de middag weer meenemen 
naar huis. 
 
 

 

 

 



 

 
Kinderboekenweek 
Woensdag 6 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema is ‘Worden wat je wil….’. De kinderen 
mogen vanaf woensdag iets meenemen dat te maken heeft met een beroep. Dit mag een voorwerp 
zijn maar er mogen ook plaatjes en/of teksten worden meegenomen. Wilt u de naam van uw zoon of 
dochter op het voorwerp schrijven?  
 
Tijdens de Kinderboekenweek zullen we natuurlijk 
veel boeken lezen. De afsluiting, waarin o.a. de 
gouden griffel en het gouden penseel worden 
uitgereikt, is op donderdagmiddag 14 oktober. U bent 
dan ’s middags van harte welkom in de gemeenschapsruimte. We beginnen om 13.15 uur. De 
winnaars worden rond 14.45 uur bekend gemaakt.  
 
Maandvoorstelling groep 5/6 
Om 11.30 uur was de maandvoorstelling van groep 5/6. 
De voorstelling werd opgevoerd in ons nieuwe theater op 
het schoolplein. De kinderen hebben gedanst, een 
toneelstuk opgevoerd, moppen verteld en er werden jojo 
trucs geshowd. Aan het eind van de voorstelling hebben 
alle ouders samen met de kinderen gedanst onder leiding 
van muziekdocent Debby van Popschool Twenterand. 
Bekijk de foto’s op onze site. Op onze Instagram- en 
Facebookpagina staan twee filmpjes.  

   
 
Fietscontrole 
Woensdag 22 september was de jaarlijkse fietscontrole voor de groepen 4 t/m 8. De verkeersouders 
hebben samen met Simon Kuiper Tweewielers uit Geerdijk de controle uitgevoerd. Veel fietsen waren 
helemaal ‘Oke’. A.s. woensdag is de her-controle.  
 

   
 
 

 

 

 

 



 
 
Muziekworkshops Popschool Twenterand 
Maandag 20 september hebben alle kinderen muziekworkshops gevolgd. De workshops werden 
gegeven door muziekdocenten van Popschool Twenterand. Alle foto’s staan op www.hoekstee.nl.  
Op onze Facebook- en Instagrampagina zijn filmpjes te zien van de workshops.  

   

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

 

 

Agenda  
Maandag      27 sept: Zwemmen gr 3/4 
Dinsdag        29 sept: Start Kinderpostzegelactie gr 7/8 
                                   Her-controle fietsen 
                                   Spel- en Boekenplan 
Donderdag    30 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6 

Maandag         4 okt: Dierendag 
Dinsdag           5 okt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8 
                                 Dag van de leraar 
                                 MR vergadering 
                                 Vergadering activiteitencommissie  
Woensdag      6 okt: Start Kinderboekenweek 
                                 Spel- en Boekenplan 
Maandag      11 okt: Zwemmen gr 3/4 
Donderdag   14 okt: Afsluiting Kinderboekenweek  
                                 Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6 
Vrijdag         15 okt: Klassenavond gr 7/8 

       
 
 
 
 

 


