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Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Moet ik naar jou luisteren? 
Exodus: 5:1 6:9 en 7:14 8:15  
De farao luistert niet naar Mozes en Aäron, zelfs niet als ze met bijzondere tekens laten zien dat ze 
door God gestuurd zijn. Hij laat de Israëlieten nog harder werken. Omdat de farao blijft weigeren, 
komen er plagen in het land: water verandert in bloed, er komen kikkers en later muggen. Maar de 
farao luistert nog steeds niet. 
 
Het thema voor volgende week is: Hoe komen we hier uit? 
Exodus 8:16 9:35 10, 11 en 12: 1-51 
Omdat de farao blijft weigeren komen er steeds meer plagen in het land: ongedierte, veepest, nare 
plekken, hagel, sprinkhanen en duisternis. Nadat de farao nog steeds niet luistert, sterft in elk huis van 
Egypte de eerstgeborene. Dan zegt de farao dat de Israëlieten moeten vertrekken; hij vraagt Mozes 
om voor hem te bidden. Midden in de nacht trekken ze weg uit het land, op weg naar een nieuwe 
toekomst. 
 
Lied voor de komende periode: ‘In de circustent’ 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. In de bijlage een informatieblad over de Kanjertraining. 
In het informatieblad staat o.a. het stappenplan dat de kinderen volgen als er iets niet goed gaat en 
een uitleg over de ‘Kanjerpetten’ 
 
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’ 
 
Executieve functies 
De term ‘executieve functies’ verwijst naar een aantal complexe vaardigheden die 
nodig zijn voor het plannen en uitvoeren van doelgericht leren en gedrag. Deze 
vaardigheden worden verworven vanaf de vroege kindertijd en zijn belangrijk voor 
de ontwikkeling van elk kind. Alle executieve functies hebben een controlerende en 
aansturende functie. Executieve functies zijn bijvoorbeeld dat kinderen leren plannen en organiseren, 
concentreren, problemen oplossen, emoties reguleren, etc. In de klas gebruiken we hiervoor symbolen 
en woorden. Elk symbool heeft te maken met een ‘executieve functie’.  De symbolen die we gebruiken 
hebben te maken met ‘De boot’. De symbolen hangen ook in de klassen en in de gangen. Hieronder 
een uitleg van het symbool ‘De kapiteinspet’. Als de leerkracht tegen een leerling zegt ‘Zet je 
kapiteinspet op!’ dan weet de leerling waar hij of zij op dat moment aan moet denken.  
 

 
 
 
 
 

       
            



 
 
 
 
 
TSO (herhaling) 
Anita van Klingeren zal binnenkort stoppen met de TSO. We zijn daarom op zoek naar 
een (of meerdere) ouders, die eventueel afwisselend, op maandag en/of dinsdag en/of 
donderdag en/of vrijdag willen helpen bij de TSO. Hiervoor ontvangt u een vergoeding. 
Mocht u interesse hebben of meer informatie willen ontvangen dan kunt u contact 
opnemen met Miranda de Jong (06-23371097) of mailen naar wedejong@gmail.com.  
 
Ledenavond  
A.s. woensdag om 20.00 uur is de ledenavond. U heeft de uitnodiging via de mail ontvangen.   
We hopen op uw komst!     
 
Stoelverhogers 
Kinderen tot 135 cm zijn verplicht om op een stoelverhoger en/of in een kinderzitje te 
zitten. Het is bij incidentele uitjes voor scholen niet verplicht om stoelverhogers en/of 
kinderzitjes te gebruiken. We hebben er voor de veiligheid van de kinderen toch voor 
gekozen om stoelverhogers aan te schaffen. Als u kinderen vervoert, en u niet genoeg stoelverhogers 
en/of kinderzitjes heeft, dan kunt u deze lenen van school. U kunt dit vragen aan de leerkracht van uw 
zoon of dochter.  
 
Zending 
Elke maandag kunnen de kinderen geld meenemen voor onze zendingsdoelen. Het 
zendingsgeld gaat dit jaar naar de projecten ‘Hart voor Nepal’ en ‘Naar school in Haïti’. In 
de bijlage een uitleg over beide doelen. Voor de afgelopen twee schooljaren is er zowel 
naar stichting ‘Hart voor Nepal’ als naar stichting ‘Naar school in Haïti’ €476,44 
overgemaakt.    
 
Sportdag groep 7/8  
Dit schooljaar wordt er weer een sportdag georganiseerd voor de kinderen uit de groepen 7/8 uit de 
gemeente Ommen. De sportdag vindt a.s. vrijdag plaats op sportpark Westbroek in Ommen. De 
kinderen gaan o.a. tennissen, hockeyen en voetballen. Ook krijgen ze les van Crossfit Ommen en 
atletiektraining van ACO en volleybaltraining van VOLCO. De sportdag begint om 8.45 uur. De 
kinderen uit groep 7/8 worden om 8.20 uur op school verwacht. Tussen de middag wordt er gezorgd 
voor een gezonde lunch. Natuurlijk kan iedereen ook zelf eten en drinken meenemen voor de rest van 
de dag. Rond 15.15 uur zijn de kinderen weer terug op school.  
 
Fietscontrole 
A.s. woensdag gaan de verkeersouders samen met Simon Kuiper Tweewielers 
de jaarlijkse fietscontrole uitvoeren. Kinderen van groep 4 t/m 8 mogen deze 
ochtend hun fiets meenemen naar school voor een controlebeurt. Fietsen die na 
de controle nog niet helemaal ‘Oké’ zijn, kunnen op woensdag 28 september 
nogmaals worden gecontroleerd.  
De verkeersouders 
 
Inloop in alle groepen 
Dinsdag 27 september is er van 8.20 uur tot 8.40 uur weer een inloop in alle groepen. U bent, 
eventueel samen met uw zoon of dochter, van harte welkom om dan een kijkje te nemen in de groep.  
 
Groep 1 t/m 4  
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdag 30 september vrij.  
 
Dierendag 
Dinsdag 4 oktober is het dierendag. De kinderen mogen ’s ochtends een huisdier meenemen naar 
school. In de gemeenschapsruimte maken wij plek voor de gekooide dieren. De grotere huisdieren 
mogen op het schoolplein om 8.45 uur een rondje lopen. Natuurlijk zijn ook de knuffeldieren van harte 
welkom. Het is de bedoeling dat de kinderen de gekooide dieren tussen de middag (of om 9.00 uur) 
weer meenemen naar huis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Startactiviteit en informatieavond 
Woensdag 7 september waren er veel ouders en kinderen op school om 
samen het schooljaar te beginnen. Het bestuur en de MR hadden een 
muziekbingo georganiseerd. Aansluitend was er een informatieavond en 
een inloop in de groepen. 
 
 
 
Op Voeten en Fietsen  
Vorige week maandag was de landelijke actiedag ‘Op Voeten en Fietsen’. De bedoeling van de 
actiedag is om fietsen en lopen bij kinderen te bevorderen, zodat kinderen later op een zelfstandige en 
veilige manier kunnen deelnemen in het verkeer. Door vaker te lopen of te fietsen vermindert ook het 
aantal auto’s bij de school, waardoor de schoolomgeving veiliger wordt. Om aandacht te vragen voor 
deze actie hebben de ouders van de verkeerscommissie kleurplaten en puzzels uitgedeeld voor een 
wedstrijd. Woensdag zijn de winnaars bekend gemaakt. De winnaars zijn: Imke Bolks, Eva Buitenhuis, 
Fleur Kolkman, Carlijn Schoppink, Kyan Schottert en Sanne Lubbers. Gefeliciteerd allemaal! Bekijk 
alle foto’s op www.hoekstee.nl.  
 

   
 

 

Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

 

Agenda 
Dinsdag                 20 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 3/4 en groep 7/8 
Woensdag             21 sept: Inloop in groep 2 
                                            Fietscontrole 
                                            Ledenavond 
                                            Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 5/6 
Vrijdag                   23 sept: Sportdag groep 7/8 
Maandag               26 sept: Zwemmen groep 3/4 
Dinsdag                 27 sept: Inloop in alle groepen  
Woensdag             28 sept: Hercontrole fietsen 
Donderdag            29 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 1/2 
Vrijdag                  30 sept: Groep 1 t/m 4 vrij 
Dinsdag                  4 okt:   Dierendag 
                                           Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 3/4 en groep 7/8 
Woensdag              5 okt:   Inloop in groep 1 
                                           Start Kinderboekenweek 
                                           Dag van de leraar 
                                           Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 5/6 
Maandag               10 okt:  Zwemmen groep 3/4 
Dinsdag                 11 okt:  NIO-afname groep 8 

       
 
 
 
 
 

 


