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Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Hoor je dag? 
Jesaja 6: 1-13, 11: 1-10 en 40: 1-11 
Woorden kunnen verschil maken tussen wanhoop en hoop, tussen angst en vertrouwen. Dat laat de 
profeet Jesaja zien als hij de woorden van God overbrengt aan mensen. Deze week horen we over de 
roeping van Jesaja en over zijn visioenen van een nieuwe koning en een vredestijd. 
 
Het thema voor volgende week is: Stel je voor 
Lucas 1: 1-56 
De priester Zacharias krijgt een onvoorstelbaar bericht van een engel: hij en zijn vrouw Elisabet zullen 
een kind krijgen dat mensen terugbrengt bij God. Zacharias is sprakeloos. Ook Maria krijgt bezoek van 
een engel, zij wordt moeder van Gods eigen zoon. Maria gaat naar Elisabet en zingt een lied over hoe 
God de wereld verandert.. 
 
Lied voor de komende periode: ‘Vrolijk Kerstfeest iedereen’ 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’. De symbolen hangen ook in de klassen en in de gangen. Hieronder 
een uitleg van het symbool ‘Toerenteller. Als de leerkracht tegen een leerling zegt ‘Ik houd mijn 
toerenteller in de gaten’ dan weet de leerling waar hij of zij op dat moment aan moet denken. 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
            



 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectie van het Onderwijs 
In de maanden september en oktober hebben twee 
inspecteurs van het onderwijs een paar keer een bezoek 
gebracht aan onze school. Ze hebben in de klassen 
gekeken, gesprekken gevoerd met de leerkrachten, de 
directie, het bestuur, de MR en met ouders. Het rapport 
is nu definitief. We hebben de inspectie laten weten dat 
we ons herkennen in het beeld dat de inspectie schetst 
van onze school. We zijn blij met de eindconclusie! 
Hieronder een samenvatting van het rapport. 
 
De inspectie schrijft: 
-PCBO Beerzerveld is een open en transparante onderwijsorganisatie. 
-In alle lagen van de organisatie zien we een grote betrokkenheid van de medewerkers. 
-Iedereen is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheden met als doel onderwijs van voldoende 
kwaliteit voor alle leerlingen. 
-Het bestuur heeft goed zicht op de (basis)kwaliteit van het onderwijs. 
-Er zijn verschillende overlegstructuren waarbij een gezamenlijke verbetercultuur aanwezig is.  
-Het bestuur bewaakt en bevordert het beleid en stuurt op verbeteringen. Daarbij is er een duidelijke 
focus op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. 
-Iedereen is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheden met als doel onderwijs van voldoende 
kwaliteit voor alle leerlingen. 
-Het bestuur zorgt er voor dat de randvoorwaarden voor het organiseren van onderwijs op orde zijn. 
Daarbij is de kwaliteitszorg op orde en omvat deze een goed werkende zorgstructuur voor de school. 
-Onder ouders/verzorgers is een grote mate van tevredenheid over de onderwijskwaliteit op De 
Hoekstee. 
-De communicatie naar het toezichthoudend deel van het bestuur, de medezeggenschapsraad (MR) 
en ouders/verzorgers verloopt goed. 
-Er is sprake van deugdelijk financieel beheer. 
 
Tijdens de ledenavond is de nieuwe governancestructuur besproken. De inspectie schrijft hierover: 
 
In augustus 2022 is de nieuwe governancestructuur in werking getreden. Dit is vastgelegd in een 
actueel managementstatuut. Gedurende het veranderingsproces is het bestuur begeleid door een 
externe professional. We constateren dat de nieuwe bestuursstructuur werkt, maar tijd nodig heeft om 
verder te verankeren binnen de organisatie. We stimuleren het bestuur om daarbij externe 
professionals te betrekken voor verdere begeleiding en coaching. De kwaliteit van de 
maandrapportages en daardoor de informatiewaarde kan worden vergroot. Het bestuur moet 
handelen volgens een Code Goed Bestuur en zich in het jaarverslag verantwoorden over eventuele 
afwijkingen. Het toezichthoudend deel van het bestuur en de MR moeten minimaal 2x per jaar overleg 
voeren. 
 
We zijn verheugd dat er tijdens de bezoeken een cultuur van samenwerken, leren en continu 
verbeteren is geconstateerd. Het bestuur ervaart dit ook en heeft in de reactie naar de inspectie laten 
weten de komende jaren prioriteit te blijven stellen aan het organiseren van randvoorwaarden, zodat 
onze zorgstructuur op een hoog niveau blijft. We zullen dit systematisch, met toetsbare doelen, blijven 
volgen. 
 
Het volledige rapport is binnenkort te lezen op de site van de inspectie en op onze eigen website.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Kai is geboren! 
Op zaterdag 19 november is Kai, de zoon van juf Karin en Mark 
en broertje van Floor en Luuk geboren. We wensen juf Karin en 
Mark veel geluk! Hiernaast een mooie foto van Kai.  
 
 
 
Spel- en Boekenplan 
Nicole Hofstede en Agnes de Lange leggen een keer in de twee weken de Spel- en Boekenplantasjes 
klaar. De boeken en spelletjes zijn oud en er is geen nieuwe versie van het Spel- en Boekenplan. Via 
de groepsapp heeft er een inventarisatie plaatsgevonden om te kijken hoeveel kinderen en ouders het 
Spel- en Boekenplan gebruiken. De uitkomst is dat dit minimaal wordt gebruikt. We hebben daarom 
besloten om te stoppen met het Spel- en Boekenplan. Als u nog tasjes thuis heeft kunt u die inleveren 
op school. Uiteraard blijven we de boeken van De Boekstee meegeven. Deze boeken zijn nieuw en 
worden thuis goed gelezen. Nicole en Agnes, hartelijk dank voor jullie inzet! 
 
Pietengym  
De tijden van de pietengym zijn iets anders dan in de vorige nieuwsbrief stond vermeld. Dit i.v.m. met 
de blessure van meester Thijs. A.s. donderdagochtend is er pietengym voor groep 5/6. 
Donderdagmiddag is er pietengym voor de groepen 1/2 en 3/4 en aan het einde van de middag voor 
groep 7/8.  
 
Sinterklaasfeest  
Volgende week 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 ze 
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 
Sint komt tussen 8.45 uur en 9.00 uur aan op school. Daarna gaan de kinderen naar binnen om daar 
de Sint op een leuke manier te 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 en een 
dunne kaars meenemen. Voor oase en groen wordt gezorgd.  
 
Kerstmarkt 
Op woensdagavond 14 december van 18.30 uur tot 19.30 uur is er een 
kerstmarkt op school. U kunt een zelfgemaakt werkje van uw zoon of dochter 
kopen, de klassen zijn versierd, er is muziek en er worden o.a. kerstbakjes verkocht die gemaakt zijn 
door de ouders van de activiteitencommissie. We hopen op uw komst! 
 
 

                                             
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Schoen zetten 
Vorige week donderdag mochten de kinderen uit de groepen 1 t/m 
4 hun schoen zetten. Toen de kinderen vorige week vrijdagochtend 
op school kwamen zat er niets in de schoenen. Er stonden wel 
allemaal handafdrukken op de vloer en de muren en de pieten 
hadden een brief geschreven. In de brief stond dat de kinderen de 
handafdrukken konden volgen om de cadeautjes te vinden. 
Gelukkig hebben we de cadeautjes gevonden. Ze stonden, in een 
zak, onder het nieuwe podium in de gemeenschapsruimte! Bekijk 
alle foto’s op www.hoekstee.nl  
 

   
  

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Agenda 
Woensdag         30 nov: Inloop in groep 2 
Donderdag          1 dec: Pietengym voor alle groepen 
                                       Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 1/2 
Maandag             5 dec: Sinterklaasfeest. Kleuters zijn ’s middags vrij. 
                                       Zwemmen groep 3/4 
Dinsdag               6 dec: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 3/4 en groep 7/8 
Woensdag           7 dec: Inloop in groep 1 
                                       Spel- en Boekenplan 
                                       Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 5/6 
Woensdag         14 dec: Inloop in groep 2 
                                       Kerstmarkt 18.30 uur en 19.30 uur 
Donderdag        15 dec: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 1/2 
Maandag           19 dec: Zwemmen groep 3/4 
Dinsdag             20 dec: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 3/4 en groep 7/8 
Woensdag         21 dec: Inloop in groep 1 
                                       Spel- en Boekenplan 
                                       Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 5/6 
Donderdag        22 dec: Kerstviering.  
                                      Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij 
Vrijdag              23 dec: School begint om 9.30 uur.  
                                      Groep 1 t/m 8 om 12 uur vrij 

       

 
 
 

 


