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Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Zie je het nog zitten? 
Numeri 13:1 14:9   
Een groep verkenners gaat kijken in het beloofde land. Ze vertellen dat het een rijk land is met enorme 
vruchten; maar ook met enorme inwoners waar ze nooit van kunnen winnen. De meeste verkenners 
zijn somber, maar Jozua en Kaleb zeggen dat Israël moet blijven vertrouwen op de Heer.. 
 
Het thema voor volgende week is: Naar de overkant  
Deuteronomium 31: 1-8 en 34: 1-12 en Jozua 4: 4-9 
Mozes gaat niet mee het beloofde land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe aanvoerder. Vanaf een 
hoge berg laat God hem het land uit de verte zien. Daarna sterft hij. Onder leiding van Jozua steekt 
het volk de rivier de Jordaan over en gaan ze het beloofde land binnen. Na een reis van veertig jaar 
zijn de Israëlieten in het land waar ze thuis zullen zijn. 
 
Lied voor de komende periode: ‘Als je bidt zal hij je geven’ ELB 420 
 
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 doet zielig’ 
 
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 ‘Het kompas’. Als de leerkracht tegen een leerling zegt ‘Ik houd mijn 
landkaart in de gaten’ dan weet de leerling waar hij of zij op dat moment aan moet denken. 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
            



 
 
 
 
500 banketstaven en stukken speculaas verkocht! 
Van dinsdag 1 november t/m woensdag 9 november hebben veel kinderen banketstaven 
en gevuld speculaas verkocht. In totaal zijn er 167 banketstaven en 333 stukken gevuld speculaas 
verkocht. Binnenkort worden de banketstaven en het speculaas geleverd en meegegeven aan de 
kinderen. De netto opbrengst zal uitkomen rond de €750,-. Een prachtig bedrag! Met een deel van het 
geld gaan we een nieuw speeltoestel kopen. De activiteitencommissie gaat het andere deel gebruiken 
voor het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen. Allemaal bedankt voor jullie inzet!  
 
Tien-minuten-gesprekken  
A.s. woensdag zijn er weer tien-minuten-gesprekken voor de kinderen uit groep 1 die in de eerste 
maanden van 2022 vier jaar zijn geworden en voor de kinderen uit groep 2 t/m 8. We hopen u allen te 
kunnen ontvangen en op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen van uw kind(eren).  
  
Inloop in alle groepen 
Dinsdag 22 november 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. 
 
Gang versierd 
De ouders van de activiteitencommissie hebben de gang weer mooi versierd! 
 

   
 
Activiteiten komende periode  
Schoen zetten  
Donderdag 24 november mogen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hun schoen zetten. Vergeet dus 
niet een extra schoen of laars mee te nemen. Sinterklaas is altijd erg blij met een mooie tekening!  
 
Pietengym  
Op dinsdagmiddag 29 november is er pietengym voor de groepen 1/2 en 5/6. Op donderdagmiddag 1 
december is er pietengym voor de groepen 3/4 en 7/8. De kinderen mogen op beide dagen verkleed 
op school komen.  
 
Sinterklaasfeest  
Maandag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school. De aankomst van de Sint en zijn pieten is 
nog een verrassing. De kinderen zullen op het schoolplein staan om de Sint en zijn pieten welkom te 
heten. U bent hierbij van harte welkom. Ook niet-schoolgaande kinderen en hun ouders zijn van harte 
welkom. De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen. Wilt u er ’s morgens voor zorgen 
dat uw auto aan de kant staat, zodat er ruim baan gemaakt kan worden voor de Sint en zijn pieten? 
De kinderen zullen rond 8.45 uur naar binnen gaan en daar op een leuke manier de Sint en zijn pieten 
ontmoeten. We beginnen de dag gezamenlijk in de gemeenschapsruimte. Ook ouders zijn hierbij van 
harte welkom! De kleuters zijn ’s middags vrij.  
 
Kerstbakjes  
Op dinsdag 13 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. Voor oase wordt gezorgd.  
 
Kerstmarkt 
Op woensdagavond 14 december van 18.30 uur tot 19.30 uur is er een kerstmarkt op school. Verdere 
informatie over het kerstmarkt volgt in de volgende nieuwsbrief. 
 
Kerst  
Donderdag 22 december vieren we het Kerstfeest. Verdere informatie over het Kerstfeest volgt in de 
volgende nieuwsbrief. 
 
 
 
 



 
 
 
Bericht van zwembad Carrousel 
Zwembad Carrousel organiseert voor alle basisscholen in Ommen “school in de spotlight”. Met deze 
actie wil zwembad Carrousel het bewegen bij kinderen stimuleren, met in het bijzonder het zwemmen. 
De actie loopt van september t/m maart. Elke maand zijn er drie scholen aan de beurt die met korting 
mogen komen zwemmen. De entree is dan slechts € 2,50! Deze dagen worden er ook verschillende 
activiteiten georganiseerd en zijn wij open van 13:30 tot 15:30 uur. 
 

                                  
 
Iedere school krijgt waardebonnen voor alle leerlingen. Met deze waardebon kan op de aangegeven 
dagen voor € 2,50 worden gezwommen, zie hierboven. Kinderen zonder zwemdiploma A mogen 
alleen onder begeleiding van een volwassene/ouder komen zwemmen. 
 
Maandvoorstelling groep 5/6  
Vrijdag 4 november  was de maandvoorstelling van groep 5/6. Ze hebben o.a. samen met Joost 
Visser van Popschool Twenterand een zelfgemaakte rap laten horen. Bekijk de foto’s in het fotoalbum. 
 

   
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

 

 

 

Agenda 
Woensdag          16 nov: Inloop in groep 1 
                                        Tien-minuten-gesprekken 
Donderdag         17 nov: Tien-minuten-gesprekken 
Maandag            21 nov: Zwemmen groep 3/4 
Dinsdag              22 nov: Inloop in alle groepen 
                                        Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 3/4 en groep 7/8 
Woensdag          23 nov: Spel- en Boekenplan 
                                        Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 5/6 
Donderdag         24 nov: Schoen zetten groepen 1 t/m 4 
Woensdag         30 nov: Inloop in groep 2 
Donderdag          1 dec:  Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 1/2 
Maandag             5 dec: Sinterklaasfeest. Kleuters zijn ’s middags vrij. 
                                       Zwemmen groep 3/4 

       

 

 


