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Nieuw schooljaar 
De zomervakantie is voorbij. Het is fijn om iedereen weer terug te zien! We hopen ook dit schooljaar 
weer op een leuk en leerzaam jaar, waarin we mooie momenten met elkaar mogen beleven.  
 
Lieve God,  
Ik ben blij dat ik mag leven  
in een land waar vrede is  
Ik ben blij dat ik mag wonen  
in een huis waar liefde is  
 
Ik ben blij dat ik een plek heb  
met familie om me heen  
Daarom wil ik U bedanken  
want alleen is maar alleen  
 
Ik ben blij dat ik kan spelen  
met mijn vriendjes op het plein  
Samen lachen, samen delen  
Ik ben blij dat ze er zijn  
 
Ik blij dat U mijn Vriend bent  
U bent altijd om mij heen  
Daarom wil ik U bedanken  
want alleen is maar alleen 
 
Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Exodus 1 en 2: 1-15  
Lang geleden zijn Jozef en zijn broers naar Egypte gegaan. Hun nakomelingen, de Israëlieten, leven 
daar nog maar moeten als slaven werken voor de farao. Omdat de farao bang is dat het volk zich 
tegen hem zal keren, besluit hij dat alle pasgeboren jongens in de Nijl moeten worden gegooid. De 
moeder van Mozes legt hem in een mandje tussen het riet, waar hij gevonden wordt door de dochter 
van de farao. Mozes groeit op aan het paleis maar moet later vluchten. 
 
Het thema voor volgende week is: Exodus 3 en 4  
Bij een brandende braamstruik hoort Mozes de stem van God. Hij krijgt de opdracht om de farao te 
gaan vertellen dat hij het volk moet laten gaan. Eerst durft Mozes niet, maar God belooft met hem mee 
te gaan. Ook zijn broer Aäron zal erbij zijn. 
 
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 vertrouwen 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’.  
 
Dit schooljaar staat er in elke nieuwsbrief een uitleg over een symbool. De symbolen hangen ook in de 
klassen en in de gangen. In de bijlage van deze nieuwsbrief staan alle symbolen met daarachter de 
betekenis. Hieronder een uitleg van het eerste symbool ‘Het anker’. Als de leerkracht tegen een 
leerling zegt ‘Gooi je anker uit’ dan weet de leerling waar hij of zij op dat moment aan moet denken.  
 

 
 
 
TSO 
Anita van Klingeren zal binnenkort stoppen met de TSO. We zijn daarom op zoek naar een (of 
meerdere) ouders die 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.  
 
Luizenmoeders 
We zijn op zoek naar een of twee ouders die willen helpen als luizenouder. Op dit moment zijn er zes 
luizenouders. Anita van Klingeren zal binnenkort stoppen. Het is niet noodzakelijk om altijd aanwezig 
te zijn, maar om genoeg ouders te hebben om te kunnen rouleren zou het mooi zijn dat er nog een 
ouder bij komt. U kunt zich opgeven bij Henk Martens (henkmartens@hoekstee.nl). 
 
Op Voeten en Fietsen  
Vandaag, maandag 5 september, is 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. De verkeersouders zullen a.s. woensdag de winnaars bekend 
maken.  
 
Startactiviteit 
U wordt van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in de groep van uw zoon/dochter op 
woensdagavond 7 september na de startactiviteit. De startactiviteit begint om 19.00 uur en is om 
19.45 uur afgelopen. Van 19.45 uur tot 20.15 uur geven juf Hiltsje en juf Jessica een uitleg over de 
werkwijze in groep 1/2 en juf Henriette en Alitha over de werkwijze in groep 7/8 en de overgang naar 
het VO. Dit laatste is ook zeker interessant voor ouders van kinderen uit groep 7. Er wordt alleen een 
uitleg gegeven in deze groepen. In de andere groepen is er een inloop en kunt u eventueel vragen 
stellen aan de leerkrachten.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Schoolfotograaf  
Op maandag 12 september komt de schoolfotograaf op school. De kinderen 
worden tijdens schooltijd individueel en eventueel samen met hun broer(s) of 
zus(sen) die ook op school zit(ten) op de foto gezet. Broertjes en zusjes die nog 
niet naar school gaan, maar toch graag samen met hun oudere broer(s) en/of 
zus(sen) op de foto willen zijn samen met hun oudere broer(s) en/of zus(sen) 
tussen 8.10 uur en 8.45 uur welkom op school. In de bijlage een flyer met 
kledingtips.  

Ledenavond  
Op woensdag 21 september om 20.30 uur is de ledenavond. De uitnodiging volgt binnenkort.  
We hopen natuurlijk op uw komst!     
 
Fietscontrole  
Op woensdag 21 september gaan de verkeersouders samen met Simon Kuiper 
Tweewielers uit Geerdijk de jaarlijkse fietscontrole weer 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 ‘Oke’ zijn, kunnen op 
woensdag 28 september nogmaals gecontroleerd worden.  
De verkeersouders 
 
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 plaats op vrijdag 23 september. Binnenkort ontvangen de 
kinderen meer informatie over deze leuke dag! 
                       
Schoolgids en schoolkalender  
De schoolgids 2022-2023 staat deze week op onze site. Deze week krijgen de kinderen de nieuwe 
schoolkalender mee naar huis. 
 
Werkzaamheden 
In de zomervakantie heeft lenbschildersbedrijf.nl de buitenkant van de school geverfd. Ook is er 
nieuwe (dubbele) beglazing aangebracht. 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Muziekles 
Vorige week heeft meester Rico voor de eerste keer dit schooljaar weer muziekles gegeven bij de 
kleuters. Meester Rico zal ook dit schooljaar weer in alle groepen muziekles geven. Daarnaast zal 
Popschool Twenterand regelmatig op school komen om muziekworkshops te geven.  
 

   
 

 

Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Agenda 
Maandag                 5 sept: Inleveren kleurplaten en puzzels ‘Op voeten en fietsen’ 
Woensdag               7 sept: Prijsuitreiking ‘Op voeten en fietsen’ 
                                            Startactiviteit van 19.00 uur tot 19.45 uur 
                                            Aansluitend is er bij de kleuters en in groep 7/8 van 19.45u tot 20.15u 
                                            een uitleg over de werkwijze en het VO  
                                            In de groepen 3/4 en groep 5/6 is er een inloop van 19.45u tot 20.15u 
Maandag               12 sept: Schoolfotograaf 
                                            Zwemmen groep 3/4 
Woensdag             14 sept: Inloop in groep 1 
                                            Spel- en Boekenplan 
Donderdag            15 sept: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 1/2 
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  

       
 
 
 
 
 

 


