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Eerste nieuwsbrief 
In deze eerste nieuwsbrief van 2022 willen we u en jullie allen een goed en gezond 2022 toewensen! 
 
De boom bezag zijn groene zijn 
en sprak 
Precies de juiste kleur en vorm 
Hier ontbreekt geen tak 
 
De woestijn keek om zich heen  
en zei  
Dit is echt de exacte hoeveelheid zand 
er hoeft echt niets meer bij 
 
De regenboog zag zichzelf 
en merkte op 
Wat een kleuren, ik mis er geen een 
Dit is werkelijk top 
 
De zee tuurde de golven af 
en riep 
elke druppel is op zijn plek 
en zuchtte diep  
 
En jij kind, als ik naar je kijk 
Met je talenten onontdekt  
Zoals je bent 
en wat je ook wordt 
Jij bent perfect 
 
Chris Lindhout 
 
Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Voeten op de grond, hoofd omhoog. 
Marcus 1: 40-45 en 2: 1-12 
Jezus maakt een man beter die aan een huidziekte lijdt. Ook geneest hij een verlamde man die door 
vier vrienden door het dak naar beneden wordt gelaten. Zo wordt heel concreet zichtbaar hoe Jezus 
mensen op weg helpt: met de voeten op de grond en het hoofd omhoog. 
 
Het thema voor volgende week is: Dag mag niet, toch? 
Marcus 2: 13-28 en 3 1-6 
Jezus eet met tollenaars en mensen die verkeerde dingen doen. Zijn leerlingen vasten niet, zoals de 
leerlingen van Johannes de Doper wel doen. En op een sabbat plukken ze zomaar aren van het veld 
om op te eten. Dat mag allemaal niet, toch? Of toch wel? 
 
Lied voor de komende periode: ‘Het allerleukste liedje’ (Kidsclub op YouTube)  
 
 
 
 
 

                  



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 
Imke Bolks, Evie van Hunen en Jeppe Dijkstra zijn na de kerstvakantie voor het eerst op school 
geweest. Binnenkort komt Jayden Davenschot ook voor het eerst bij de kleuters. We wensen jullie alle 
vier een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school!   
 
Corona-maatregelen 
We zijn blij dat we vorig week weer allemaal naar school konden gaan. We volgen de regels van voor 
de vakantie. U heeft dit op Parro kunnen lezen. Als bijlage van deze nieuwsbrief nogmaals de brief.  
 
CITO toetsen  
De komende weken zullen in alle groepen de CITO toetsen worden afgenomen. De tussentijdse en de 
eindtoetsen van CITO worden elk schooljaar in januari en juni afgenomen. Op deze manier krijgen we 
een goed beeld van de voortgang van de kinderen. De toetsen worden afgenomen voor de 
vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, taal voor kleuters en rekenen voor 
kleuters. De kinderen uit groep 1 worden in januari niet getoetst. De resultaten worden meegenomen 
in het rapport en besproken tijdens de tien-minuten gesprekken. 
 
Studiedag 
Op donderdag 3 februari zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten.  
 
Executieve functies 
In november hebben de leerkrachten een studiedag gevolgd 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 hebben we het o.a. 
gehad over hoe we kinderen handvatten kunnen geven om deze functies te ontwikkelen. Eind januari 
en begin februari zullen er in alle groepen ‘startlessen’ gegeven worden, waarbij we de executieve 
functies introduceren. In de volgende nieuwsbrieven zult u hier meer over lezen.  
 
Nationale voorleesdagen 
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie en ontwikkelt het 
taalgevoel. Veel kinderen beleven veel plezier aan het voorlezen. Het is daarom 
belangrijk dat er zowel thuis als op school veel voorgelezen wordt. Tijdens de 
Nationale Voorleesdagen wordt hier extra aandacht aan besteed. We hebben 
daarom op woensdag 26 januari een voorleesontbijt. I.v.m Corona mogen de 
kinderen hun eigen gezonde ontbijt meenemen, bijvoorbeeld een broodtrommel 
met daarin een boterham en wat fruit. Daarnaast mogen ze een beker drinken 
meenemen. De kinderen hoeven dus niet thuis te ontbijten. Alle kinderen mogen 
in pyjama op school komen. Denk wel aan extra kleding voor na het ontbijt. Voor 
de pauze van 10.30 uur kunnen de kinderen ook eten en drinken meenemen.  



 

 

Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

 

 
Agenda  
Dinsdag      18 jan:  Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8 
Dinsdag      25 jan:  MR vergadering 
Woensdag  26 jan:  Start Nationale Voorleesdagen 
Dinsdag        1 febr: Adviesgesprekken groep 8 
                                Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8 
Donderdag   3 febr: Studiedag leerkrachten. Kinderen zijn vrij 

       
 

 


