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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Kom maar.
Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17
Naomi gaat naar Betlehem en Ruth gaat met haar mee. ‘Kom maar’, zeggen ze tegen elkaar. Samen
gaan ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In Betlehem mag Ruth aren zoeken op het land van
Boaz. Zo wordt in Betlehem zichtbaar dat God voor mensen zorgt.
Het thema voor volgende week is: Dit is je kans?
Ruth 2: 18 – 3: 18 en Ruth 4
Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze vraag of hij voor haar en Naomi wil zorgen. Dat wil Boaz,
maar er is iemand anders die ook familie is. Als diegene zegt dat hij zijn rechten niet laat gelden,
kunnen Boaz en Ruth trouwen. Er wordt een kind geboren – het is het begin van het koningshuis van
David.
Lied voor de komende periode: ‘Zijn naam is Jezus (492)’
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 doet zielig’
Corona
Zoals op veel scholen in Nederland hebben wij ook te maken met besmettingen bij kinderen en
collega’s. Vorige week zijn er nieuwe maatregelen voor scholen aangekondigd. N.a.v. de
persconferentie van vrijdagavond 26 november heeft u op zaterdag 27 november een brief ontvangen
met de nieuwe regels die we vanaf vandaag hanteren. Helaas zijn er veel besmettingen in groep 7/8
waardoor deze groep het grootste gedeelte van deze week thuisonderwijs krijgt. We hopen aan het
einde van deze week (of begin volgende week) alle groepen weer fysiek les te kunnen geven.

Voorstellen stagiaire
Mijn naam is Hernan van Haarst. Ik zit op het Alfa-College in Hardenberg en doe de
opleiding Onderwijsassistent. Dit is het eerste jaar van mijn opleiding. Dinsdag 23
november ben ik voor het eerst een dagje stage komen lopen op De Hoekstee. De
stage heb ik 1 keer per week op de dinsdag bij groep 1&2. Op de dinsdag ben ik dus
bij juf Janine. Mijn stage duurt tot het einde van het schooljaar. In die tijd kun je me
dus rond zien lopen op de dinsdag.

Spel- en boekenplan
Jolien Valk en Margreet Willems stoppen na dit schooljaar met het coördineren van het Spel- en
Boekenplan. We zijn op zoek naar twee ouders die een keer in de twee weken tasjes willen
omwisselen met daarin de boeken en spelletjes voor het Spel- en Boekenplan voor de kleuters? U
kunt zich opgeven of vragen om meer informatie door te mailen naar henkmartens@hoekstee.nl.

Pietengym
Morgenmiddag is er pietengym voor de groep 3/4
A.s. donderdagmiddag is er pietengym voor de groepen 1/2 en 5/6.
De kinderen mogen op beide dagen verkleed op school komen.

Pietengym 2020
Sinterklaasfeest
Vrijdag 3 december komt Sinterklaas bij ons op school. Helaas kunnen de Sint en zijn pieten niet
samen met de kinderen, en met de ouders aan de kant van de weg, de school binnenlopen. De Sint
zal daarom later op school komen als de kinderen al in de klassen zitten. De gezamenlijke opening in
de gemeenschapsruimte vervalt ook. We doen er alles aan om er toch een hele leuke dag van te
maken! De Sint en zijn pieten zullen ruim de tijd nemen om de groepen 1 t/m 4 te bezoeken. Aan het
einde van de ochtend zullen ze ook nog even om de deur kijken bij de groepen 5 t/m 8. In deze
groepen worden, net als elk jaar, gedichten voorgelezen en surprises uitgepakt. Tussendoor zullen er
leuke spelletjes gespeeld worden. Allemaal veel plezier!
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. Oase wordt geleverd
door De Lelie. Hartelijk dank!
Kerstfeest
Dit jaar kunnen we helaas het kerstfeest niet vieren in de kerk. Met inachtneming van de coronaregels
vieren we Kerst daarom ’s avonds, zonder ouders, in school. Het kerstfeest wordt samen met de
kinderen en de leerkrachten in de klas gevierd op donderdagavond 23 december. De kinderen uit de
groepen 1 t/m 4 zijn deze donderdag ’s middags vrij. De begin- en eindtijden van de viering en meer
informatie volgt binnenkort op Parro en in de nieuwsbrief van 13 december. Op vrijdag 24 december
begint de school om 9.30 uur. Om 12.00 uur begint voor iedereen de kerstvakantie.

Schoen zetten
Donderdagavond 25 november is de rommelpiet in de groepen 1 t/m
4 geweest. Het was een dag later een grote puinhoop in de
klaslokalen. Gelukkig lag er iets lekkers in de schoenen! Bekijk alle
foto’s op www.hoekstee.nl.

Agenda
Dinsdag
30 nov: Pietengym gr 3/4
Donderdag 2 dec: Pietengym gr 1/2 en gr 5/6
Lenen boeken uit de ‘Boekstee’ gr 1/2
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
Woensdag 8 dec: Spel- en Boekenplan
Donderdag 16 dec: Lenen boeken uit de ‘Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6
Maandag 20 dec: Zwemmen gr 3/4
Dinsdag
21 dec: Lenen boeken uit de ‘Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8
Woensdag 22 dec: Spel- en Boekenplan
Donderdag 23 dec: ’s Middags zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij
’s Avonds kerstviering kinderen en leerkrachten op school
Vrijdag
24 dec: School begint om 9.30 uur.
Kerstvakantie begint om 12.00 uur
Maandag 10 jan: Start project Alles-in-1 thema ‘Nederland’
Woensdag 12 jan: Spel- en Boekenplan
Donderdag 13 jan: Lenen boeken uit de ‘Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6
Maandag 17 jan: Zwemmen gr 3/4
Dinsdag
18 jan: Lenen boeken uit de ‘Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8
Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

