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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Zijn wij vrij?
Exodus 14: 9-31 en 15: 1-26
De Israëlieten zijn weggetrokken uit Egypte, maar de farao komt hen toch weer achterna. Bij de Rode
Zee kunnen ze niet verder. De Israëlieten worden bang en zeggen tegen Mozes dat ze beter in
Egypte hadden kunnen blijven. Maar dan wijst God een weg, dwars door de zee. Aan de overkant
zingt Mozes een lied van bevrijding.
Het thema voor volgende week is: Hulp is onderweg
Exodus 16: 11-24 en 17: 1-7 en 18
De Israëlieten zijn op weg door de woestijn. God zorgt voor hen met kwartels en manna. Nadat Mozes
met zijn staf op een rots slaat, komt er water uit. Onderweg komt Mozes’ schoonvader Jetro bij hem
op bezoek. Hij geeft Mozes wijze raad: Mozes moet niet alles alleen doen, maar zijn
verantwoordelijkheid delen met anderen.
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: ‘Niemand speelt de baas’
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 ‘Ik gooi mijn
roer om!’ dan weet de leerling waar hij of zij op dat moment aan moet denken.

Coronatesten
Vanuit de overheid kunnen we een keer in de acht weken Corona zelftesten aanvragen. Wilt u
zelftesten ontvangen dan kunt u een mail sturen naar henkmartens@hoekstee.nl of dit doorgeven aan
de leerkracht van uw zoon of dochter.
Dierendag
Morgen is het dierendag. De kinderen mogen ’s ochtends een huisdier meenemen naar school. 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 dieren rond 9.00 uur weer meegenomen
worden naar huis.
Kinderboekenweek
Woensdag begint de Kinderboekenweek. Het thema is ‘Gi-ga-groen’.
Tijdens de Kinderboekenweek zullen we natuurlijk veel boeken lezen. De
afsluiting, waarin o.a. de gouden griffel en het gouden penseel worden
uitgereikt, is op donderdagmiddag 13 oktober. U bent dan ’s middags van
harte welkom in de gemeenschapsruimte. We beginnen om 13.15 uur. De
winnaars worden rond 14.45 uur bekend gemaakt.
Klassenavond
A.s. vrijdag is de klassenavond in groep 7/8. Het thema is ‘Maffia’. Alle kinderen uit groep 7/8 mogen
deze avond verkleed op school komen. Veel plezier!
NIO afname groep 8
Dinsdag 11 oktober is de NIO afname voor de kinderen van groep 8. De NIO geeft een advies op
basis van de mogelijke schoolprestaties van de leerling. Naast het advies van de leerkracht, de
resultaten van de afgelopen acht schooljaren en de IEP Eindtoets kan de NIO uitslag gebruikt worden
voor een gedegen VO-eindadvies voor elke leerling in groep 8.
Herfstdagen
De herfstdag voor de onderbouw is op 14 oktober. De herfstdag van de bovenbouw zal plaatsvinden
op vrijdag 28 oktober. Dit is een andere datum dan vermeld staat in de schoolkalender. De kinderen in
de bovenbouw blijven op deze vrijdag allemaal over en zijn om 14.30 uur vrij. Mocht dit een probleem
zijn dan mogen kinderen op school blijven t/m 15.15 uur. Wilt u dit dan even melden bij de leerkracht
van uw zoon of dochter? Wat we gaan doen is nog een verrassing. Het is verstandig dat kinderen op
beide dagen goede loopschoenen aan doen. Voor eten en drinken wordt gezorgd. De kinderen
hoeven dus geen tas mee te nemen.
Gang versierd
De ouders van de activiteitencommissie hebben vorige week de gang weer versierd. Het thema is
herfst. Het ziet er prachtig uit!

Kinderpostzegels
Vorige week woensdag is de de actie ‘Kinderpostzegels 2022’ begonnen. De kinderen uit groep 7/8
mogen een week lang postzegels en kaarten verkopen voor het goede doel. De actie loopt t/m a.s.
woensdag. Hieronder een uitleg over het doel van de actie.
‘Geef kinderen de wind mee’
Sommige kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat ze vastlopen
op school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars
meegemaakt. Het lukt deze kinderen niet het beste uit zichzelf te
halen. Voor hen is dit jaar de opbrengst van de Kinderpostzegelactie
bestemd. Samen met jou geven we deze kinderen ‘wind mee’. We
helpen ze bijvoorbeeld met begeleiding of een speciale training.
Zodat ook zij weer met een vrij hoofd naar school kunnen.
Fietscontrole
Woensdag 21 september was de jaarlijkse fietscontrole. De verkeersouders hebben samen met
Simon Kuiper Tweewielers de fietsen van de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 gecontroleerd. De
meeste fietsen zijn ‘Oké’. Vorige week woensdag was de hercontrole. Alle kinderen hebben een mooi
opvallend hesje gekregen. Bekijk de foto’s op onze site.

Sportdag groep 7/8
Vrijdag 23 september heeft groep 7/8 weer meegedaan met de jaarlijkse sportdag in Ommen. De
kinderen konden op sportpark Westbroek in Ommen o.a. tennissen, hockeyen en voetballen. Ook
kregen ze atletiektraining van ACO en volleybaltraining van VOLCO. Het was een leuke sportieve dag!
Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.

Agenda
Dinsdag

Vrijdag

4 okt: Dierendag
Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 3/4 en groep 7/8
5 okt: Inloop in groep 1
Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar
Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 5/6
7 okt: Klassenavond groep 7/8
10 okt: Zwemmen groep 3/4
11 okt: NIO-afname groep 8
12 okt: Inloop in groep 2
Spel- en Boekenplan
13 okt: Afsluiting Kinderboekenweek
Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 1/2
14 okt: Herfstdag onder- en bovenbouw

Maandag

17 okt t/m vrijdag 21 okt: herfstvakantie

Maandag

24 okt: Start project Alles-in-1 thema ‘Europa’
Luizencontrole
Zwemmen groep 3/4
25 okt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 3/4 en groep 7/8
26 okt: Inloop in groep 1
Spel- en Boekenplan
Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 5/6

Woensdag

Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Dinsdag
Woensdag

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

