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Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Luister eens! 
Lucas 1:5-56 
De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: Hij en zijn vrouw Elisabeth zullen een 
kind krijgen. Hij zal Johannes heten. In de stad Nazareth krijgt ook Maria een bijzondere boodschap 
van een engel. Jezus zal geboren worden, de redder van de mensen. Maria gaat naar haar tante om 
het geluk met haar te delen. 
 
Het thema voor volgende week is: Heb je het al gehoord?  
Lucas 1:57-80 en 2: 1-20 en Mattheüs 1: 18-25 
Bij Zacharias en Elisabeth wordt een kind geboren. Alle mensen praten erover: ‘Hij zal vast naar zijn 
vader genoemd worden!’ Maar dit kind krijgt een naam die vooral naar God verwijst. In Bethlehem 
wordt Jezus geboren, de langverwachte Zoon van David. Herders zijn de eersten die het horen. Zij 
brengen het goede nieuws verder de wereld in. 
 
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: ‘We vertrouwen elkaar’. 
 
Afscheid 
Mason Vorderhake is verhuisd naar Bergentheim. Na de kerstvakantie zal hij beginnen op zijn nieuwe 
school. Mason, we wensen je een fijne tijd op je nieuwe school! 
 
Juf Harriët en meester Harrie, 
Gelukkig gaat het met juf Harriët en meester Harrie steeds iets beter. Juf Harriët is vorige week weer 
begonnen met het begeleiden van kinderen op de vrijdag. Deze week zal ze ook een paar keer gaan 
lesgeven aan groep 5/6. Ook meester Harrie zal voor de kerstvakantie op school komen. De kinderen 
uit groep 7/8 zijn gelukkig ook allemaal weer op school. Daar zijn we blij mee! 

Activiteiten na de kerstvakantie 
Zoals het er nu naar uitziet zullen de corona-maatregelen worden verlengd. Dit betekent dat ook begin 
januari activiteiten met ouders niet door kunnen gaan. Voor zover we het nu kunnen overzien gaat de 
inloop bij de kleuters op woensdag 12 en 19 januari, het zwemmen van groep 3/4 op maandag 17 
januari en de schoonmaakavond op dinsdag 18 januari niet door. Mocht dit toch doorgang kunnen 
vinden dan zullen we dit melden via Parro. 
 
 

                  



Spel- en boekenplan (herhaling) 
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.  

Kerstbakjes  
Op woensdag 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. Activiteiten na 17 
uur ’s middags zijn, i.v.m. de corona-maatregelen, niet meer mogelijk. We 
hebben daarom besloten om de kerstviering op donderdag 23 december voor de 
groepen 1 t/m 4 in de ochtend te vieren. De kinderen uit deze groepen zijn ’s 
middags vrij. De kerstviering in de groepen 5 t/m 8 is ’s middags. Op vrijdag 24 
december begint de school om 9.30 uur. Om 12.00 uur begint voor iedereen de 
kerstvakantie. 
 
Sinterklaasfeest 
Vrijdag 3 december hebben de groepen 1 t/m 6 het Sinterklaasfeest gevierd. Groep 7/8 heeft, i.v.m. 
de afwezigheid van een groot gedeelte van de groep, het Sinterklaasfeest gevierd op woensdag 8 
december. De ouders van de activiteitencommissie hebben Sinterklaas dit jaar geholpen met het 
maken van een mooie pakjeskamer. Hartelijk dank daarvoor! De groepen 1 t/m 4 hebben in de 
pakjeskamer een leuk cadeautje uitgezocht. Bekijk alle foto’s van deze gezellige dag op 
www.hoekstee.nl Op onze Facebookpagina staat een filmpje gemaakt bij de kleuters.  

 

 



 
We wensen u allen fijne en gezegende feestdagen toe en we hopen elkaar op maandag 10 januari 
2022 weer terug te zien op school. Fijne vakantie allemaal!  
 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Agenda  
Donderdag 16 dec:  Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6 
Dinsdag      21 dec: Boeken lenen 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 
                                Kerstviering kinderen en leerkrachten op school  
                                (groep 1 t/m 4 ’s morgens; groep 5 t/m 8 ’s middags) 
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: Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6 
Dinsdag      18 jan: Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8 

       
 
 
 

 


