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Een nieuw jaar 
In deze eerste nieuwsbrief van 2023 willen u en jullie allen een goed en gezond 2023 toewensen! 
 
Een nieuw jaar, een nieuwe dag,  
vol beloften, vol met dromen,  
vol verwachtingen, vol plannen,  
die je uit wil laten komen.  
Een nieuwjaar wordt gegeven 
als een druppel in de tijd.  
Schitterend in ’t eerste zonlicht,  
een lichtstraal van de eeuwigheid.  
Mooie dromen mogen worden  
tot een echte werkelijkheid.  
En verwachtingsvolle plannen  
tot een baken in de tijd.  
Wie zijn dromen mag vervullen,  
daarvoor kracht en wijsheid krijgt,  
weet dat elke dag een gift is.  
Jaar na jaar, in eeuwigheid.  
 
Chris Lindhout 
 
Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Heb je het al gehoord?  
Johannes 1:35-52 en 2: 1-11 
Johannes de Doper vertelt aan twee van zijn leerlingen dat Jezus de Messias is. De leerlingen gaan 
Jezus volgen en vertellen het ook aan anderen. Op een bruiloft in Kana verandert Jezus water in wijn. 
 
Het thema voor volgende week is: Verander jij? 
Johanees 2: 13-25, 3: 1-21 en 4: 1-26 
Bij de tempel jaagt Jezus de handelaren weg. De farizeeër Nikodemus komt in de nacht naar Jezus 
toe. Als Jezus hem vertelt dat hij opnieuw geboren moet worden, begrijpt Nikodemus er niks van. Een 
vrouw bij een bron in Samaria verandert door haar ontmoeting met Jezus. 
 
Lied voor de komende periode: ‘Dank U voor de wond’ren’ ELB 426 
 
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 ‘Anker’. Als de leerkracht tegen een leerling zegt ‘Ik gooi mijn anker uit!’ dan weet de 
leerling waar hij of zij op dat moment aan moet denken. 
 

 
 
Meester Harrie geopereerd 
Meester Harrie is vorige week geopereerd aan zijn knie. De komende weken zal hij revalideren.  
We wensen hem veel sterkte en beterschap! Juf Gerda zal hem de komende weken op maandag 
vervangen.  
 
Voorstellen stagiaire 
Ik ben Amber Pouwels ben 16 jaar en ik woon in Mariënberg. Ik zit in het eerste jaar 
van de opleiding onderwijsassistent. Ik kom tot de meivakantie elke donderdag en 
vrijdag in groep 5/6 stage lopen.  
 
CITO toetsen  
De komende weken zullen in de groepen 3 t/m 8 de CITO toetsen worden afgenomen. De tussentijdse 
en de eindtoetsen van CITO worden elk schooljaar in januari en juni afgenomen. Op deze manier 
krijgen we een goed beeld van de voortgang van de kinderen. De toetsen worden afgenomen voor de 
vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, taal voor kleuters en rekenen voor 
kleuters. De resultaten worden meegenomen in het rapport en besproken tijdens de tien-minuten 
gesprekken. 
 
 
Wissellijsten 
Groep 3/4 heeft voor de kerstvakantie nieuwe wissellijsten gemaakt. Ze 
zijn nu nog te bekijken bij de hoofdingang. Binnenkort zullen ze worden 
opgehangen in ’t saMENSpel.  
                                     
 
Workshops groepen 3/4 en 7/8 
Groep 3/4 gaat morgen een workshop portret tekenen volgen. Groep 7/8 volgt morgen een workshop 
‘special effects’. Met behulp van geavanceerde apps gaan ze een korte film maken met echte special 
effects.   
 
Lessencarrousel VO 
A.s. woensdag gaat groep 8 naar de lessencarrousel van het Vechtdal College in Hardenberg.  
De kinderen kunnen via de lessencarrousel op een leuke en informatieve wijze kennismaken met het 
VO. Juf Gerda geeft ’s ochtends les aan groep 7.  
 
Inloop in alle groepen 
A.s. donderdag 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. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Schoonmaakavond 
Zoals in de schoolkalender staat vermeld is er a.s. donderdag 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.  
 
Voorstelling groep 3/4 
Dinsdag 24 januari gaan de kinderen van groep 3/4 naar de voorstelling 
‘Lejo ontdekt het orkest’ in de Voorveghter in Hardenberg. De voorstelling 
begint om 11.15 uur en duurt tot 12.00 uur. Groep 3/4 vertrekt om 10.45 uur 
naar Hardenberg en is rond 12.15 uur weer terug op school. Alle kinderen 
blijven daarna over op school. Wilt u uw zoon of dochter hiervoor eten en 
drinken meegeven?  
 
Nationale voorleesdagen  
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie en ontwikkelt 
het taalgevoel. Veel kinderen beleven veel plezier aan het voorlezen. Het is 
daarom belangrijk dat er zowel thuis als op school veel voorgelezen wordt. 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt hier extra aandacht aan besteed. 
We hebben daarom op woensdag 25 januari een voorleesontbijt. ’s Morgens 
beginnen we de dag met een lekker ontbijt en een leuke activiteit. Wat we 
gaan doen is nog een verrassing. De kinderen hoeven dus niet thuis te 
ontbijten. Alle kinderen mogen in pyjama op school komen. Denk wel aan 
extra kleding voor na het ontbijt. Voor de pauze van 10.30 uur kunnen de 
kinderen ook eten en drinken meenemen. Er is op deze woensdag geen 
inloop bij de kleuters.  
 
Privacy 
U heeft n.a.v. de invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een brief 
ontvangen. In de brief kon u de onderstaande vragen beantwoorden:  
O Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s en filmpjes op de Facebookpagina, Klasbord, het 
Twitteraccount en de website van PCBS De Hoekstee.  
O Ik geef toestemming voor het plaatsen van de voor- en achternaam van onze zoon en/of dochter in 
de schoolkalender en het plaatsen van ons telefoonnummer.  
O In sommige gevallen wordt de voor- en achternaam en de adresgegeven en telefoonnummer 
geplaatst in de schoolgids (bijvoorbeeld als u plaatsneemt in een commissie, bestuur of MR etc.). Ik 
geef hiervoor toestemming.  
Wij zijn verplicht een aantal keren per jaar u er op te wijzen dat u te allen tijde uw keuze kunt wijzigen. 
Mocht u uw keuze willen wijzigen dan kunt u dit aangeven bij meester Henk of een mail sturen naar 
info@hoekstee.nl.  
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Agenda 
Maandag          16 jan:  Zwemmen gr 3/4 
Dinsdag            17 jan:  Workshops groep 3/4 en 7/8 
                                      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:  Voorstelling groep 3/4 
Woensdag        25 jan:  Start Nationale Voorleesdagen. Voorleesontbijt. 
Donderdag       26 jan:   Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 1/2 
Maandag          30 jan:   Zwemmen gr 3/4 
Dinsdag            31 jan:   Adviesgesprekken gr 8 
Woensdag          1 febr:  Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 5/6 

       
 
 

 


