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Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Hoe sterk ben jij? 
Genesis 32: 23-33: 1-11 en 35: 16-29 
Jakob is op weg naar Esau, zijn broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg vecht hij met een 
onbekende. Hij krijgt de naam Israël, want hij heeft gevochten met God en met de mensen. Als Esau 
en Jakob elkaar zien, blijkt Esau sterk genoeg om te vergeven. 
 
Het thema voor volgende week is: Zie je mij? 
Genesis 37: 1:36 en 39 1-6 
Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij pronkt met een mooie jas. Ziet iedereen hem 
wel? Later gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem daar? En wie ziet hem als hij als slaaf naar 
Egypte wordt gebracht? 
 
Lied voor de komende periode: ‘Weet je ‘t niet’ ELB 472 
 
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.  
 
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 helpen elkaar’ 
 
Welkom en afscheid 
Fynn Noppert en Mara Kolkman worden binnenkort vier jaar. We wensen jullie allebei een fijne en 
leerzame tijd bij ons op school!  
Floris Ringsma gaat na de herfstvakantie beginnen op zijn nieuwe school in Ommen. We wensen je 
daar veel succes! 
 
NIO afname groep 8 
Morgen is de NIO afname voor de kinderen van groep 8. De NIO geeft een advies op basis van de 
mogelijke schoolprestaties van de leerling. Naast het advies van de leerkracht, de resultaten van de 
afgelopen acht schooljaren en de IEP Eindtoets kan de NIO uitslag gebruikt worden voor een gedegen 
VO-eindadvies voor elke leerling in groep 8.  
 
Jongerenwerk Ommen  
We hebben samen met jongerenwerk Ommen besloten om activiteiten te organiseren in Beerzerveld. 
Vanaf dinsdag 26 oktober zullen er op dinsdagmiddag tussen 12.15 uur en 12.55 uur activiteiten 
georganiseerd worden. Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die overblijven gaan dan samen met een 
jongerenwerker leuke spelletjes en sportieve activiteiten doen op het 
sportveld in Beerzerveld. Dit wordt in eerste instantie een keer in de 
twee weken op dinsdag georganiseerd. Veel plezier allemaal!  
 

 



 
 
 
 

 

 
Gang versierd 
De ouders van de activiteitencommissie hebben vandaag de 
gang weer versierd. Het thema is herfst. Het ziet er prachtig uit! 

 
 

   
 
Kinderboekenweek 
Vorige week woensdag was de opening van de Kinderboekenweek. Het thema is ‘Worden wat je 
wil…’. Om 9.00 uur hebben we samen in de gemeenschapsruimte gekeken naar een toneelstukje van 
de juffen en groep 7/8 over verschillende beroepen. Daarna hebben we gedanst op het nummer van 
Kinderen voor Kinderen ‘Worden wat je wil’. Groep 5 t/m 8 heeft aansluitend gekeken naar een 
livestream waarin kinderboekenschrijfster Marjon Sikkel vertelde over het schrijven van kinderboeken. 
Bekijk de foto’s op onze website. Op onze Facebook- 
en Instagrampagina staat een filmpje van de opening.  
 
Deze week kunnen er nog boeken gekocht worden om 
thuis te lezen. De boeken staan in de hal en kunnen 
gekocht worden bij juf Erna. De afsluiting van de 
Kinderboekenweek, waarin o.a. de gouden griffel en 
het gouden penseel worden uitgereikt, is a.s. 
donderdagmiddag. In elke groep zijn er kinderen 
uitgekozen die op deze middag voorlezen of hun 
mooie tekening mogen laten zien. U bent ’s middags 
van harte welkom in de gemeenschapsruimte. We beginnen om 13.15 uur. De kinderen die 
uitgekozen zijn lezen tussen 13.15 uur en 14.30 uur hun verhaal voor of laten hun tekening zien. De 
winnaars worden rond 14.45 uur bekend gemaakt. De kinderen mogen op donderdag 14 oktober 
verkleed op school komen. Het thema is dan natuurlijk ‘beroepen’.  
 
Klassenavond 
A.s. vrijdag is de klassenavond in groep 7/8. Het thema is ‘Tijdreizen’. Alle kinderen uit groep 7/8 
mogen deze avond verkleed op school komen. Veel plezier! 
 
Herfstdag 
Donderdag 28 oktober is de herfstdag voor de onder- en bovenbouw. U 
ontvangt binnenkort een extra informatiebrief over deze leuke dag. De kinderen 
blijven op deze dag allemaal over en gaan tussen de middag dus niet naar huis. De activiteiten zijn 
om 14.00 uur afgelopen. De kinderen zijn daarom om 14.00 uur vrij.  

Voorstelling groep 3/4 
Vrijdag 29 oktober gaat groep 3/4 naar de Carrousel in Ommen. Ze gaan in het theater een 
dansvoorstelling bekijken die gaat over avontuur en het gebruiken van je fantasie. Veel plezier! 
 
 

 

 

 



 

Muzieklessen 
Vorige week heeft muziekdocent Rico Pullen muziekles gegeven in alle groepen. Meester Rico zal dit 
schooljaar weer regelmatig op school komen om muzieklessen te geven. Bekijk alle foto’s op 
www.hoekstee.nl. Op onze Facebook- en Instagrampagina staat een paar filmpjes.   
 

   

 
 
Dierendag  
Maandag 4 oktober was het dierendag. Veel kinderen hadden hun 
huisdier of een mooie knuffel meegenomen naar school. Er waren 
honden, konijnen, kippen, een kalfje en een paard. Nadat 
iedereen de dieren van dichtbij had bekeken was er een 
dierenparade in en rond het theater op het schoolplein. 
www.hoekstee.nl. 

   

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Agenda  
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 
 
Maandag     18 okt t/m vrijdag 22 okt: herfstvakantie 
 
Maandag     25 okt: Start project Alles-in-1 ‘Prehistorie Grieken en Romeinen’ 
                                Zwemmen gr 3/4  
                                Luizencontrole 
Dinsdag       26 okt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8 
Woensdag   27 okt: Inloop in groep 2 
                                Spel- en Boekenplan 
Donderdag  28 okt: Herfstdag onder- en bovenbouw van 8.45 uur tot 14.00 uur 
Vrijdag         29 okt: Voorstelling gr 3/4 in de Carrousel in Ommen 
Woensdag    3 nov: Dankdag 
Donderdag   4 nov: Studiedag leerkrachten. Kinderen zijn vrij. 

       
 
 
 
 

 


