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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Een lied voor jou 
Psalm 8, 23 en 62 
David was niet alleen koning, hij zong ook veel liederen voor God. De tekst van die liederen is nog 
bekend: ze staan in het bijbelboek Psalmen. In deze week lezen en zingen we 3 psalmen. Over hoe 
mooi de wereld is, hoe God voor mensen zorgt en hoe je rustig kunt worden bij de Heer. 

 
Het thema voor volgende week is: Zing het maar 
Psalm 84, 121, 148 
Wat je niet kunt zeggen, kun je wel zingen. Net als vorige week maken de kinderen deze week kennis 
met enkele psalmen. Over hoe je je thuis kunt voelen bij God, en hoe hij met je meegaat onderweg. 
We eindigen met een loflied: Iedereen mag meezingen! 

 
Lied voor de komende periode: ‘Volg het spoor’ CD Spoorzoeken 
 
De Kanjertraining 
De Kanjerregels gelden voor de hele school. 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. 
 
De regels zijn:   
-We vertrouwen elkaar 
-We helpen elkaar                                                   
-Niemand speelt de baas  
-Niemand lacht uit  
-Niemand doet zielig 
Het team heeft verschillende trainingen gevolgd om de Kanjertraining te kunnen geven. In alle 
groepen wordt de methode gebruikt.  
 
De regel die voor de komende week centraal staat is:   
‘Niemand lacht uit’ 
 
Vakantierooster 
Hieronder staat het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019: 
 
Eerste schooldag:   Maandag    3 september 
Herfstvakantie:        Maandag   22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 
Kerstvakantie:         Maandag   22 december t/m vrijdag 4 januari 
Voorjaarsvakantie:  Maandag   18 februari t/m vrijdag 22 februari 
Goede vrijdag:         Vrijdag       19 april 
Meivakantie:            Maandag    22 april t/m vrijdag 3 mei 
Hemelvaart:             Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 
Pinksteren:              Maandag    10 juni 
Zomervakantie:  Maandag    15 juli t/m vrijdag 23 augustus 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brief privacy 
Bijna alle brieven m.b.t. de nieuwe privacywet hebben wij retour ontvangen. Mocht u de brief nog niet 
hebben ingeleverd, dan kunt u dit nog doen tot volgende week woensdag. 
 
Boeken ‘De Boekstee’ 
Er missen nog een paar boeken van ‘De Boekstee’. Voor de boeken die niet ingeleverd worden krijgen 
we van de bibliotheek in Ommen een factuur. Mocht u nog boeken thuis hebben wilt u deze dan 
morgen inleveren? Alvast bedankt! 
 
Zitzakken 
Als u belangstelling heeft voor een mooie zitzak dan mag u deze komen 
ophalen. Op school gebruiken we deze niet meer. Er zijn er nog vijf in de 
kleuren rood, roze en zwart.  
 
Schoonmaakavond 
Op dinsdag 10 juli is er 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. Omdat tijdens deze 
schoonmaakavond ook het kleuterspeelgoed moet worden schoongemaakt, hopen wij op een grote 
opkomst.  
 
Groep 2 naar groep 3 
De kinderen uit groep 2 gaan donderdag 28 juni en dinsdag 3 juli van 11 uur tot 11.30 uur kijken in  
groep 3.  
 
Nieuwe methode lezen en schrijven 
Voor volgend schooljaar hebben we een nieuwe methode 
aanvankelijk lezen voor groep 3 aangeschaft. De methode is de 
nieuwste versie van Veilig Leren Lezen. Ook hebben we de 
nieuwste versie van de schrijfmethode Pennenstreken 
aangeschaft voor de kinderen in groep 3 en 4. Deze methode leert 
kinderen op hun eigen niveau leesbaar en vlot te schrijven.  
 
Met de nieuwste versie van de methode Veilig leren lezen kan de 
leerkracht zowel individueel als de hele klas lesgeven. De 

opdrachten worden zowel op papier 
als digitaal gemaakt. Doordat de software uitgebreider is en er een 
koppeling is met de opdrachten die de kinderen op papier maken is het 
maken van de digitale opdrachten steeds belangrijker geworden. Deze 
digitale opdrachten kunnen op elke leerling individueel worden 
afgestemd. Dit kan voor zowel lezen als spelling. Om het optimale 
rendement uit de lessen te halen en geen tijd te verliezen met het 
opstarten en inloggen van computers krijgen alle kinderen in groep 3 
hun eigen tablet. We schaffen hiervoor 11 i pads aan. In de 
zomervakantie zal er een nieuwe wifi verbinding worden aangelegd in 
groep 3/4. Elke leerling in groep 3 kan zo op zijn eigen werkplek de 
digitale opdrachten van de nieuwe leesmethode maken. Op deze wijze 
kunnen we de opdrachten op elke leerling afstemmen, is er geen 
tijdverlies en kan het optimale rendement bereikt worden.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bericht van organisatie zwemvierdaagse 
Tijdens de Zwem4daagse zwemmen deelnemers 4 dagen een afstand van 250m (10 baantjes of 
500m (20 baantjes) per dag. Als beloning voor hun prestatie krijgt iedereen op de laatste dag een 
echte Zwem4daagse-medaille! Naast het zwemmen zijn er ook allerlei leuke activiteiten te doen, zoals 
duiken met het duikcentrum, muntjes duiken een buikschuifbaan enz. Oftewel, een leuk evenement 
dat fun, gezelligheid en uitdaging biedt! Kijk op de website voor het gehele programma, meer 
informatie en opgeven voor de Zwem4daagse: www.openluchtbadoldevechte.nl  
 
Verjaardag meesters en juffen 
Vanmorgen hebben we de verjaardag van de meesters en juffen gevierd. We hebben eerst de 
verjaardag gevierd in de groepen. Om 10.00 uur was er een fotopuzzeltocht door het dorp. De 
uitkomst van de puzzeltocht was ‘IJs op het schoolplein!’. Dat kwam goed uit want om 11.30 uur stond 
er een ijscokraam op het schoolplein van de familie Bijkerk. Het was een leuke morgen! De foto’s 
staan op www.hoekstee.nl.   
 

   
 
EHBO examen  
De afgelopen weken hebben de kinderen in groep 7/8 EHBO lessen gehad. Samen met juffen en 
Hendriette Kampman is er veel geoefend. Afgelopen vrijdag was het examen. Tijdens het examen 
heeft een aantal ouders geholpen. Allemaal hartelijk dank voor uw hulp. Alle kinderen zijn vrijdag 
geslaagd! Gefeliciteerd allemaal! De foto’s staan op onze site. 
 

   
 
De leesstoel 
De afgelopen weken hebben de kinderen in groep 3/4 gelezen in ‘De leesstoel’. Ook ouders hebben 
geluisterd naar de mooie verhalen die voorgelezen werden. Bekijk de foto’s op onze site.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Blind voor 1 dag 
Yara zit in groep 7 en is blind. Vandaag hebben de kinderen uit groep 7/8 ervaren hoe het is om blind 
te zijn. Tot de pauze hebben ze les gehad met een blinddoek om. Bekijk de foto’s op 
www.hoekstee.nl. Twee filmpjes staan op onze facebookpagina. 
 

   
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster 
maandag           25 juni: Kinderen ’s middags vrij 
dinsdag             26 juni: Anneke Ringsma 
donderdag         28 juni: Anita Willems 
vrijdag               29 juni: Hendriette Kampman 
 
maandag             2 juli: Mariska Zweers 
dinsdag               3 juli: Thea Coppelmans 
donderdag           5 juli: Henriette v/d Vegt 
vrijdag                 6 juli: Henrieth Flierman 
 
maandag             9 juli: Miranda Willems 
dinsdag              10 juli: Mirjam Otten 
donderdag         12 juli: Annabel Lennips 
vrijdag                13 juli: Jessica Gerrits 
 
maandag           16 juli: Jan Schottert 

Agenda 
Maandag     25 juni: Verjaardag meester en juffen 
                                 Studiemiddag leerkrachten 
                                 Kinderen zijn ’s middags vrij 
Donderdag  28 juni: Groep 2 gaat naar groep 3 
Woensdag   27 juni: Spel- en Boekenplan 
Vrijdag         29 juni: Sportdag onderbouw.  
                                 School begint voor groep 1 t/m 4 om 9.30 uur 
Dinsdag         3 juli:  Groep 2 gaat naar groep 3 
Maandag       9 juli t/m vrijdag 13 juli:  
                                 Tien-minuten-gesprekken op 
                                 verzoek van de leerkracht 
Dinsdag       10 juli:  Schoonmaakavond 
Donderdag  12 juli:   Rapport mee 
Dinsdag       17 juli:   Kinderen zijn om 12 uur vrij 
                                 Groep 8 gaat ’s middags een leuke  
                                 activiteit doen.         
                                 Feestavond om 19.00 uur 
Woensdag   18 juli:  School begint om 9.30 uur 
                                 Wisselmorgen 
Donderdag   19 juli:  School begin om 10.30 uur 
                                 Slotfeestdag 
                                 Borrel georganiseerd door het bestuur 
Vrijdag          20 juli: Groep 1 t/m 8 is om 10.30 uur vrij. 
Maandag      23 juli t/m vrijdag 31 augustus: Zomervakantie  


