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Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Hier droom ik van  
Genesis 39: 7-23, 40: 1-23 en 41: 1-8 
In Egypte komt Jozef terecht in het huis van Potifar. Het gaat goed, hij krijgt een belangrijke positie. 
Maar dan wordt de vrouw van Potifar verliefd op hem. Als Jozef haar afwijst, komt hij in de gevangenis 
terecht. Hij legt de dromen van zijn medegevangenen uit. Daarna heeft de farao een droom. Wie zou 
kunnen uitleggen wat de dromen van de farao betekenen? 
 
Het thema voor volgende week is: Jij hebt talent 
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42 
Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven jaren van 
hongersnood. Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De hongersnood slaat 
ook toe in Kanaän, waar Jozefs vader en broers wonen. De broers gaan naar Egypte omdat ze 
gehoord hebben dat daar graan is. 
 
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: ‘Niemand speelt de baas’ 
 
Welkom en afscheid 
Niek Willems wordt binnenkort vier jaar. We wensen je een fijne en leerzame tijd bij ons op school!  
Dylan, Dario en Dave zijn verhuisd en beginnen vandaag op hun nieuwe school. We wensen jullie 
daar veel succes! 
 
Voorstellen Marit 
Hallo iedereen, 
Voor wie me nog niet kennen. Ik ben Marit Ligtenberg, 19 jaar oud en woon in 
Mariënberg met mijn man en dochtertje. Ik zit in mijn derde leerjaar van de 
opleiding onderwijsassistent op het Alfa-college in Hardenberg. Ik mag hier nu voor 
de tweede keer stage lopen in groep 1 en 2 en dat vind ik ontzettend leuk! Je zult 
me vast wel een keer bij het hek zien staan!  
Groetjes Marit 

 

 

 



 
 
 
Corona 
Aangezien de besmettingen weer oplopen zullen er deze week weer nieuwe maatregelen genomen 
worden. Wat dit zal betekenen voor het onderwijs is bij het verschijnen van deze nieuwsbrief nog niet 
duidelijk. We willen u vragen om de komende weken, als u in school moet zijn, zoveel mogelijk afstand 
te houden van elkaar en de tijd dat u in school bent zo beperkt mogelijk te houden. Wilt u o.a. tijdens 
tien-minuten-gesprekken, etc. hier rekening mee houden en op het moment dat de gesprekken zijn 
afgerond meteen de school weer verlaten? Op deze wijze proberen we te voorkomen dat er veel 
ouders bij elkaar in school komen. Het risico dat er een besmetting in school plaatsvindt, met alle 
gevolgen van dien voor een groep en/of de school, wordt hierdoor beperkt. We hopen op uw begrip.  
 
Inloop  
Aangezien de coronabesmetting weer oplopen hebben we besloten om de inloop in alle groepen en 
de inlopen bij de kleuters voor de komende periode niet door te laten gaan.  
 
Dankdag  
Dankdag vieren we dit jaar op school. De kinderen zullen a.s. woensdag in de gemeenschapsruimte 
met behulp van een powerpoint de liturgie volgen. Elke groep zal een onderdeel voor zijn rekening 
nemen. Het thema is ‘Hier droom ik van’. De tekst uit de bijbel die bij het thema hoort is Genesis 40:1-
23: ‘De schenker en de bakker’. De kinderen mogen geld meenemen voor onze goede doelen ‘Naar 
school in Haïti’ en ‘Hart voor Nepal’. Een uitgebreide beschrijving van beide doelen staat op onze site. 
 
Studiedag 
A.s. donderdag staat er een studiedag gepland voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn vrij. De inhoud 
van de studiedag gaat over executieve functies. Executieve functies zijn o.a. dat kinderen en 
volwassenen leren plannen en organiseren, concentreren, problemen kunnen oplossen, emoties 
kunnen reguleren, etc. Tijdens de studiedag gaan we in op hoe we kinderen handvatten kunnen 
geven om deze functies te ontwikkelen.  
 
Plusgroep 
De afgelopen periode heeft juf Nienke al een aantal keren les gegeven aan de plusgroep voor de 
onderbouw. De plusgroep voor zowel de kleuters als groep 3/4 zal de komende weken weer worden 
ingepland. Op maandag 8 november begint de plusgroep voor de bovenbouwgroepen. Juf Alitha en 
juf Henriette zullen een keer in de twee weken op de maandag les gaan geven aan de plusgroep voor 
de groepen 5 t/m 8.  
 
Streetwise 
Op woensdag 10 november komt ANWB Streetwise bij ons 
op school. ANWB Streetwise is een praktische training in 
verkeersvaardigheid, ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd 
van 4 t/m 12 jaar. Groep 3/4 gaat naar de gymzaal. Groep 7/8 
gaat de behendigheidsoefeningen uitvoeren op de fiets. De 
kinderen uit groep 3/4 moeten daarom de gymschoenen 
meenemen en groep 7/8 moet op de fiets naar school komen. 
De medewerkers van ANWB Streetwise zijn samen met de 
ouders van de verkeerscommissie van 8.45 uur tot 12.30 uur op school. De kinderen kunnen net als 
elke andere schooldag, zelf drinken en fruit meenemen naar school. Veel plezier allemaal!  

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
Tien-minuten-gesprekken 
Woensdag 17 november en/of donderdag 18 november zijn er tien-minuten-gesprekken voor de 
kinderen uit groep 1 die in de eerste maanden van 2021 4 jaar zijn geworden en voor de kinderen uit 
de groepen 2 t/m 8. Vanaf maandag 8 november t/m donderdag 11 november kunt u zich inschrijven 
via Parro. Bij het uitgaan van deze nieuwsbrief gaan we er vanuit dat de tien-minuten-gesprekken op 
school gevoerd kunnen worden. Dit is weer afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. corona. Mochten 
de gesprekken plaats kunnen vinden op school dan willen we u vragen, zoals hierboven beschreven, 
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.  

Maandvoorstelling groep 7/8 
Het duurt nog even maar de maandvoorstelling van groep 7/8 zal plaatsvinden op donderdag 27 
januari om 11.30 uur i.p.v. vrijdag 28 januari. De datum is gewijzigd omdat groep 7/8 op vrijdag 28 
januari naar een concert gaat, waarin ze o.a. samen met een orkest gaan zingen en dansen.  

Jongerenwerk Ommen  
We hebben samen met jongerenwerk Ommen besloten om activiteiten te organiseren in Beerzerveld. 
Dinsdag 26 oktober hebben de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 samen met jongerenwerker Jordy 
Habekotte een kennismakingsspel gespeeld op het sportveld. De komende weken zullen er regelmatig 
leuke spelletjes en sportieve activiteiten georganiseerd worden op het sportveld. 

   
 
Kinderboekenweek 
Donderdagmiddag 14 oktober was de afsluiting van de 
Kinderboekenweek. In elke groep waren er tekeningen gemaakt en 
is er veel voorgelezen. Een aantal kinderen mocht hun tekening 
laten zien of hun verhaal voorlezen tijdens de afsluiting. Er waren 
veel ouders aanwezig om de tekeningen te bekijken en te luisteren 
naar de verhalen. De winnaars van de zilveren en gouden griffel en 
zilveren en gouden penseel zijn Mark, Maarten, Bram, Alissa en 
Kyan. Gefeliciteerd allemaal! Romee is de voorleeswinnares van 
onze school geworden en zal ons vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd in Ommen. 
Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl. Op onze Facebook- en Instagrampagina staan twee filmpjes.  

   

 

 

 



 

 

Herfstdag 
We zijn vorige week donderdag naar het bos in Stegeren geweest. 
Samen met ouders en leerkrachten hebben de kinderen een mooie 
boswandeling gelopen. Onderweg waren er verschillende 
opdrachten. Om 12 uur was iedereen weer terug op school en hebben we 
lekkere pannenkoeken gegeten. Het was een leuke dag! Alle ouders die 
geholpen hebben tijdens de wandeling en/of het pannenkoeken bakken, 
hartelijk dank! Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl. 

 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

 

Agenda  
Woensdag    3 nov: Dankdag 
Donderdag   4 nov: Studiedag leerkrachten. Kinderen zijn vrij. 
Maandag      8 nov: Zwemmen gr 3/4 
Woensdag  10 nov: ANWB Streetwise 
                                Spel- en Boekenplan 
Woensdag 17 nov: Tien-minuten-gesprekken 
Donderdag 18 nov: Tien-minuten-gesprekken 
                                Lenen boeken uit de ‘Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6  

       
 

 


