
 

 

Website www.hoekstee.nl Facebook  Instagram  en Parro  12-12-2022                                                                                                          
E-mail: info@hoekstee.nl Tel.nr: 0523-251247                                             
 
Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Nu wordt alles anders  
Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a 
Johannes de Doper, het kind van Zacharias en Elisabet, wordt geboren. Meteen na zijn geboorte kan 
Zacharias weer praten en zingt hij een lied over hoe God zijn volk bevrijdt. In groep 5 t/m 8 lezen we 
ook uit de profetie van Micha, die vertelt dat ooit in Betlehem een nieuwe koning geboren zal worden. 
 
Het thema voor volgende week is: Kijk omhoog  
Lucas 2: 1-20 en Matteüs 2: 1-12 
Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem. Herders in het veld zijn de eersten die bij hem op 
bezoek mogen komen. 
 
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 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 ‘Schroef’. Als de 
leerkracht tegen een leerling zegt ‘Ik zwengel mijn schroef aan!’ dan weet de leerling waar hij of zij op 
dat moment aan moet denken. 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
            



 
 
 
 
 
 
 
 
Afscheid  
Femke gaat binnenkort verhuizen. Na de kerstvakantie gaat ze naar een andere school. Femke, we 
wensen je veel plezier en succes! 
 
Anita heeft jarenlang verschillende werkzaamheden gedaan bij ons op school. Ze heeft o.a. de was 
gedaan, ze was lid van de activiteitencommissie en was jarenlang de vaste overblijfmoeder tijdens de 
TSO. Anita, we willen je hartelijk bedanken voor je inzet de 12 jaren! Volgende week gaan we Anita 
samen met de kinderen in het zonnetje zetten! 
 
 
Voorstellen stagiaire 
Mijn naam is Dione Doldersum. Ik ben 16 jaar oud en ik woon in 
Bergentheim. Ik zit op het Alfa-college in Hardenberg, waar ik de opleiding 
onderwijsassistent volg. Momenteel zit ik in het 1e leerjaar en ik loop mijn 
eerste stage hier op de Hoekstee in groep 3 en 4. 
 
 
Gang versierd 
We krijgen regelmatig de opmerking dat de gang zo mooi is versierd. De ouders van de 
activiteitencommissie zijn hier altijd erg druk mee. We zijn hier heel blij mee! Ook dit keer is de gang 
mooi versierd in kerstsfeer. 
 

   
 
Kerstboom versieren 
Op het plein voor onze school is er weer een mooie kerstboom versierd. De kleuters zullen allemaal 
iets maken om in de boom te hangen. Als kinderen het leuk vinden om thuis iets te maken, en daarna 
op te hangen in de boom, dan mag dit ook. Dit mag een kaart, een kerstbal, een slinger, etc. zijn. 
Succes allemaal!   
 
Kerstbakjes  
Morgen gaan we weer kerstbakjes maken. De kinderen moeten 
hiervoor een bakje, frutsels om de kerstbakjes te versieren en 
een dunne kaars meenemen. Voor oase wordt gezorgd. Ook 
wordt er voor groen gezorgd voor de groepen 1 t/m 4 door de 
familie Kolkman. Hartelijk dank daarvoor. Het is de bedoeling dat 
de kinderen uit de bovenbouwgroepen zelf groen meenemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Kerstmarkt 
A.s. woensdagavond 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 in 
samenwerking met de Lelie in Westerhaar. Ook zijn er leuke prijzen te winnen. Veel ouders zijn al 
bezig met de voorbereidingen. Alle ouders die zich deze maand inzetten voor school, hartelijk dank! 
We hopen op uw komst en op een gezellige avond! 
  
                                           
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
Kerstviering 
Donderdag 22 december is het Kerstfeest. Vanaf 18.45 uur is er een 
levende kerststal te zien op het schoolplein. Vlak voor 19.00 uur gaan 
we vanaf het schoolplein samen naar de kerk. De kinderen uit groep 8 
worden om 18.30 uur verwacht op school. Vaders, moeders, opa’s, 
oma’s, broertjes en zusjes en oud-leerlingen zijn deze avond van harte 
welkom! Donderdagmiddag 22 december zijn de kinderen uit de 
groepen 1 t/m 4 vrij. Op vrijdag begint de school om 9.30 uur. Om 
12.00 uur begint voor iedereen de kerstvakantie.  
 
Schoonmaakavond 
Zoals in de kalender staat vermeld is er op donderdag 19 januari weer een schoonmaakavond.  
We willen u vragen of u op deze avond kunt helpen schoonmaken. We hopen u dan met een emmer 
en een doek te mogen begroeten. De schoonmaakavond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 
20.00 uur.  
 
Sinterklaasfeest 
Maandag 5 december hebben we het sinterklaasfeest gevierd. 
Om 9.00 uur kwamen de Sint en zijn pieten met paard en wagen 
aan op school. We hebben hem daarna toegezongen in de 
gemeenschapsruimte. Ook kreeg de Sint een mooi cadeau van 
ons. In een doos zaten zwembandjes, zodat de Sint deze kan 
gebruiken als het weer eens mis gaat met de stoomboot. Van de 
pieten kregen we de sleutels voor de pakjeskamer. Sinterklaas 
had samen met de ouders van de activiteitencommissie een hele 
mooie pakjeskamer gemaakt. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 
konden hier een eigen cadeau uitkiezen. In de groepen 5 t/m 8 
waren er leuke surprises en gedichten. De Sint heeft alle groepen 
bezocht. Alle ouders die vandaag geholpen hebben, hartelijk 
dank! Bekijk de foto’s van deze leuke dag op www.hoekstee.nl.  
 

   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Pietengym 
Donderdag 1 december was er pietengym. Meester Thijs had een mooi parcours klaargezet. De 
kinderen konden o.a. over daken springen en lopen, via een touw naar een ander dak slingeren, met 
behulp van een touw naar boven klimmen en natuurlijk pakjes in de schoorsteen gooien. Bekijk de 
foto’s op onze site. 

     

 
We wensen u allen fijne en gezegende feestdagen toe en we hopen elkaar op maandag 9 januari 
2023 weer terug te zien op school. Fijne vakantie allemaal!  
 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

 

Agenda 
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 
 
Maandag           26 dec t/m vrijdag 6 jan: Kerstvakantie 
 
Maandag             6 jan: Start project Alles-in-1 ‘Mensen’ 
Woensdag         11 jan: Inloop in gr 2 
Donderdag        12 jan: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 1/2 
Maandag           16 jan: Zwemmen gr 3/4 
Dinsdag             17 jan: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 3/4 en groep 7/8 
Woensdag         18 jan: Geen inloop kleuters 
                                      Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 5/6 
Donderdag        19 jan: Inloop in alle groepen 
                                      Schoonmaakavond 
Dinsdag             24 jan: MR vergadering 

       

 
 
 
 
 

 


