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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Kan ik je vertrouwen?
Genesis 43 1-34 en 44: 1-13
Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste broer Benjamin
meekomt. Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar vertrouwen? Jozef laat een
zilveren drinkbeker in de bagage van zijn broers verstoppen en beschuldigt hen van diefstal
Het thema voor volgende week is: Is het nu goed?
Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46
Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en maakt
zich bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te komen wonen.
Lied voor de komende periode: ‘Ik zit op het puntje van mijn stoel’ ELB 456
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: ‘Niemand lacht uit’
Corona
We hebben vorige week te maken gehad met Covid besmettingen in ons team. Gelukkig heeft er geen
verspreiding plaatsgevonden tussen meer collega’s en/of kinderen. Alle kinderen die vorige week in
quarantaine waren zijn negatief getest en zijn dus weer op school. Daar zijn we blij mee! We zullen,
gezien de oplopende besmettingen in heel Nederland, extra voorzorgsmaatregelen nemen. We willen
u vragen om alleen op afspraak in het schoolgebouw te komen en dan de 1,5 meter afstand te
hanteren. Bijeenkomsten waar veel ouders tegelijk in het schoolgebouw aanwezig zijn gaan de
komende weken niet door.
Tien-minuten-gesprekken
We hebben besloten om, aangezien de gesprekken op afspraak en geplaceerd plaatsvinden en we de
1,5 meter kunnen waarborgen, a.s. woensdag en/of donderdag de tien-minutengesprekken wel op
school te voeren. We willen u vragen om zoveel mogelijk afstand te houden van elkaar en de kortste
route te nemen naar het klaslokaal. De nooddeur, de deur in de gemeenschapsruimte en de deur van
de hoofdingang zullen deze avond allemaal open staan. Voor u en onze veiligheid kunt u een
mondkapje dragen. Tijdens de gesprekken zullen we u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen
van uw zoon of dochter. Ook worden de NSCCT uitslagen van de kinderen uit de groepen 4 t/m 7 en
de NIO uitslag van de kinderen uit groep 8 besproken.

Informatiebijeenkomst VO geannuleerd
Op maandagavond 22 november zou er een informatieavond georganiseerd worden bij ons op school
voor de ouders van de kinderen uit de groepen 7 en 8 over de overgang naar het voortgezet
onderwijs. In samenspraak met het Vechtdal College en het Noordik hebben we, vanwege de huidige
omstandigheden, besloten deze informatieavond fysiek niet door te laten gaan. U hoort binnenkort
welke alternatieven er door het VO geboden worden. Dit zullen we via Parro communiceren.
Activiteiten komende periode
Schoen zetten
Donderdag 25 november mogen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hun schoen zetten. Vergeet dus
niet een extra schoen of laars mee te nemen. Sinterklaas is altijd erg blij met een mooie tekening!
Pietengym
Op dinsdagmiddag 30 november is er pietengym voor de groepen 3/4 en 7/8.
Op donderdagmiddag 2 december is er pietengym voor de groepen 1/2 en 5/6.
De kinderen mogen op beide dagen verkleed op school komen.
Sinterklaas
Vrijdag 3 december komt Sinterklaas bij ons op school. De aankomst van de Sint en zijn pieten is nog
een verrassing. De kinderen zullen op het schoolplein staan om de Sint en zijn pieten welkom te
heten. Wilt u buiten het hek, op 1,5 meter blijven staan? U kunt hiervoor ook op het pleintje en de
stoep aan de overkant van de school gaan staan. De kinderen zullen rond 8.45 uur naar binnen gaan
en daar op een leuke manier de Sint en zijn pieten ontmoeten. De opening in de gemeenschapsruimte
vervalt.
Kerstbakjes
Op dinsdag 15 december gaan we weer kerstbakjes maken. 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. Voor oase wordt gezorgd.
Kerst
Donderdag 23 december vieren we het Kerstfeest. Verdere informatie over het Kerstfeest volgt in de
volgende nieuwsbrief.
Gang versierd
De ouders van de activiteitencommissie hebben, nu Sinterklaas weer in het land is, de gang mooi
versierd!

Wissellijsten groep 3/4
Groep 3/4 heeft twee mooie ‘wissellijsten’ gemaakt om op te hangen in Kulthurhus ’t saMENSpel. De
lijsten zijn nu te zien in de gang bij de ingang van de school. Binnenkort zullen ze worden opgehangen
in het ’t saMENSpel.

Dankdag
Woensdag 3 november was het dankdag. Dit jaar hebben we dankdag gevierd in de
gemeenschapsruimte. Met behulp van een powerpoint hebben we de liturgie gevolgd. Elke groep
heeft een onderdeel voor zijn rekening genomen: de kleuters de viertafel, groep 3/4 de inleiding op het
verhaal, groep 5/6 het gebed en groep 7/8 de schriftlezing uit Genesis. Het thema was ‘Hier droom ik
van’. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.

Streetwise
Woensdag 10 november is ANWB-Streetwise bij ons op school geweest. In alle
groepen is er met leuke opdrachten verkeersles gegeven. De kleuters moesten
o.a. verkeersgeluiden herkennen, in groep 3/4 hebben de kinderen geleerd op een
veilige wijze over te steken, in groep 5/6 ging het over de invloed van de remweg
en in groep 7/8 moesten de kinderen slalommen, over schuine stukken fietsen,
etc. om hun trapvaardigheid te oefenen. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.

Agenda
Woensdag 17 nov: Tien-minuten-gesprekken
Donderdag 18 nov: Tien-minuten-gesprekken
Lenen boeken uit de ‘Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6
Dinsdag
23 nov: Lenen boeken uit de ‘Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8
Donderdag 25 nov: Schoen zetten gr 1 t/m 4
Dinsdag
30 nov: Pietengym gr 3/4 en gr 7/8
Donderdag 2 dec: Pietengym gr 1/2 en gr 5/6
Lenen boeken uit de ‘Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6
Vrijdag
3 dec: Sinterklaasviering
Maandag
6 dec: Zwemmen gr 3/4
Dinsdag
7 dec: Lenen boeken uit de ‘Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8
Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

