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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Ik weet het niet. 
1 Samuel 9: 1 - 10: 1 
Wat voor koning zal het worden, die over Israël gaat regeren? Het eerste dat we van hem horen is dat 
hij op zoek is. Een zekere Saul zoekt ezelinnen. Uiteindelijk komt hij bij Samuel terecht, die hem zalft 
als de nieuwe koning. 

 
Het thema voor de eerste week na de vakantie: Let maar op! 
Handelingen 1: 1-14 
Na de meivakantie onderbreken we twee weken de verhalen over Samuel, Saul en David. Deze week 
horen we het verhaal van Hemelvaart. Jezus is veertig dagen lang aan zijn leerlingen verschenen na 
zijn opstanding. Nu gaat hij naar de hemel. 
 
Lied voor de komende periode: ‘Kijk es!’ (CD ‘Kijk es!’) 
 
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:   
‘We vertrouwen elkaar’. 
 
Staking scholen Overijssel en Gelderland 
Op woensdag 30 mei wordt er weer gestaakt in het basisonderwijs in de provincies Overijssel en 
Gelderland. Op deze dag gaan de kinderen uit groep 3 t/m 6 op schoolreisje. Wij zullen deze dag niet 
gaan staken. Het schoolreisje gaat dus door en voor de kinderen uit groep 1/2 en uit groep 7/8 is er 
gewoon school.  
 
In december hebben we meegedaan met de landelijke stakingsdag. We willen daarom, ondanks dat 
we nu niet meedoen, benadrukken dat we achter de standpunten staan van PO In Actie. Het 
lerarentekort is op dit moment al een groot probleem en zal de komende jaren alleen maar groter 
worden. Op de site www.hetlerarentekortisnu.nl kunt u zien hoeveel scholen elke dag weer problemen 
hebben met het vinden van bevoegde docenten. Op de site www.poinactie kunt u meer lezen over de 
eisen van de vakbonden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Zeepkistenrace 
A.s. donderdagmiddag is de zeepkistenrace. Vorige week heeft de leerlingenraad nagedacht over de 
spelregels. Hieronder staat een uitleg over deze middag. 
 
Er hebben zich 36 kinderen opgegeven. Morgen is de laatste dag dat je je kunt opgeven. Woensdag 
krijgen alle kinderen een startnummer, die je aan je zeepkist kunt bevestigen.  
 
De start van de zeepkistenrace is naast het lokaal van de kleuters, vlak voor de basket. De racebaan 
zal worden uitgezet op het plein aan de voorkant van de school. Er komt o.a. een waterbak onder de 
grote boom bij het nieuwe klimrek en de zeepkisten rijden een rondje om de zandbak. Mans maakt, 
naast de waterbak, ook een mooie schans en iedereen moet een keer ringsteken. Er zal een jury zijn 
die cijfers geeft voor de mooiste zeepkisten.  
 
Als je meedoet in de categorie ‘snelheid’ kun je winnen als je de 
snelste tijd neerzet. De mooiste zeepkisten krijgen een prijs in de 
categorie ‘originaliteit’.  
 
Als het slecht weer is dan gaat de zeepkistenrace niet door. We 
beslissen dit donderdagmorgen. Als het niet door gaat ontvangt u 
donderdagmorgen voor 12 uur een mail en een bericht op Klasbord.  
 
De spelregels: 
-Vorige week heeft de leerlingenraad besloten dat we voor de snelheid twee categorieën hebben.  
We kijken naar de snelste tijden van de kinderen in groep 1 t/m 3 en naar de snelste tijden van groep 
4 t/m 8. Voor de snelheid krijgen de snelste twee deelnemers per leeftijdscategorie een prijs. Dus in 
totaal vier prijzen. Voor de originaliteit zijn er drie prijzen. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen de groepen.  
 
-Donderdagmiddag kun je je zeepkist via het achterplein het schoolplein oprijden.  
 
-De zeepkisten moeten in een lange rij opgesteld worden. Kijk hierbij goed naar je startnummer. 
Startnummer 1 staat vooraan (vlak voor de basket) en startnummer 32 achteraan (rond de 
pannakooi). De nummers zullen met stoepkrijt op het plein worden geschreven. Woensdagmorgen 
hangt de volledige lijst met alle startnummers bij de hoofdingang, zodat je kunt zien wat de volgorde 
is. 
 
-Kom op tijd! Je mag donderdag voor een keer iets eerder op school komen, zodat alle zeepkisten om 
13.00 uur klaar staan en we direct kunnen beginnen. De bel gaat om 12.55 uur. We starten om 13.00 
uur. 
 
-Het is natuurlijk leuk om ook naar andere zeepkisten te kijken. Je hoeft daarom, voor de start, niet de 
hele tijd in je zeepkist te zitten wachten. Zorg er wel voor dat je op tijd klaar zit voor de start.  
 
-De jury geeft direct na de race via bordjes aan hoeveel punten er zijn gescoord. 1 jurylid zal zijn 
beoordeling niet laten zien, zodat het tot het einde spannend blijft wie de mooiste zeepkist heeft 
gemaakt. 
 
-Mis je de ring tijdens het ringsteken dan krijg je 10 seconden straftijd.   
 
-Ben je klaar met de race, dan parkeer je de zeepkist aan de zijkant van de school, op het grasveld, 
langs de Van Alewijkstraat.  
 
-Het publiek kan plaatsnemen in het zand bij het nieuwe klimrek en in het zand aan de kant van de 
schommel en de glijbaan. We hopen natuurlijk op veel toeschouwers! 
 
-De prijsuitreiking zal plaatsvinden rond 15.30 uur. Aangezien er veel zeepkisten meedoen kunnen we 
niet met zekerheid zeggen dat we dan ook echt klaar zijn. Houd er dus rekening mee dat het iets later 
kan worden.  
 
Veel succes allemaal! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolkamp en schoolreisjes 
Na de meivakantie gaan de kinderen uit groep 7/8 op schoolkamp. Van 
dinsdag 22 mei t/m donderdag 24 mei gaan ze naar het clubgebouw van 
scoutinggroep Van Pallandt in Ommen. De kinderen uit groep 1 t/m 4 zijn 
deze hele week vrij. Voor groep 5/6 is er gewoon school. De kinderen uit 
groep 7/8 beginnen vrijdag 25 mei om 10.30 uur. 
 
Op maandag 28 mei gaan de kleuters op schoolreisje. De kinderen uit groep 3 t/m 6 gaan op 
woensdag 30 mei op schoolreisje. Na de meivakantie krijgen alle kinderen een brief mee naar huis 
met informatie over de schoolreisjes en het schoolkamp.  
 
Springfestijn 
Kom gezellig mee springen tijdens het springfestijn op dinsdagmiddag 1 mei in Vroomshoop!         
(Sporthal ‘Het Punt’, Burgemeester Koetjestraat 2-4)  
 
Voor slechts €2,50 heb jij 1,5 uur springplezier! 
 
Tijd:   
 
 
Tussen de twee groepen door wordt een spectaculaire demo gehouden door de leden van de 
springselectie van LOVA Vroomshoop! Ook zal er een springkussen zijn!  
 
Ouders zijn van harte welkom! Tegen een kleine vergoeding is er wat lekkers en wat te drinken. 
 
Hopelijk zien wij jullie allemaal daar!  
Gymnastiekvereniging LOVA Vroomshoop 
      
Koningsspelen 
Afgelopen vrijdag hebben we meegedaan met de Koningsspelen. Eerst was er een lekker ontbijt op 
school. Daarna waren er allerlei leuke spelletjes op het schoolplein. De kinderen konden o.a. 
zaklopen, stokken vangen, stropdas schieten, vier op een rij spelen en op hobbelfietsen fietsen. Alle 
ouders die geholpen hebben, hartelijk dank! Bekijk de foto’s op www.hoekstee.nl.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:00-14:25  6 t/m 10 jaar 
14:35-16:00  vanaf 10 jaar 



 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Woensdagmiddag 11 april was het schoolvoetbaltoernooi. De Hoekstee 1 
heeft het prima gedaan. Ze zijn tweede geworden! De foto’s staan op 
onze site. Alle ouders die gereden en/of geholpen hebben, hartelijk dank!  
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster 
maandag           23 apr: Mariska Zweers 
dinsdag             24 apr: Thea Coppelmans 
donderdag        26 apr: Brenda Bloemendal 
vrijdag               27 apr: Koningsdag. 
                                      Kinderen zijn vrij. 
 
maandag          14 mei: Miranda Willems 
dinsdag            15 mei:  Mirjam Otten  
donderdag        17 mei: Anita Willems 
vrijdag               18 mei: Hendriette Kampman 
 
maandag           21 mei: Pinksteren. 
                                      Kinderen zijn vrij 
dinsdag             22 mei: Margreet Willems 
donderdag        24 mei: Henriette v/d Vegt 
vrijdag               25 mei: Henriette Flierman 
 
maandag          28 mei: Jan Schottert 
dinsdag            29 mei: Jaqueline v/d Werfhorst 
donderdag        31 mei: Annabel Lennips 
vrijdag                1 juni: Jessica Gerrits 

Agenda 
Woensdag   25 apr: Spel- en Boekenplan 
Donderdag  26 apr: Zeepkistenrace 
Vrijdag         27 apr: Koningsdag. Kinderen zijn vrij.  
 
Maandag     30 apr t/m vrijdag 11 mei: Meivakantie  
 
Maandag     14 mei: Luizencontrole 
                                 Boeken lenen ‘De Boekstee’ Gr 3/4 en gr 5/6 
Woensdag   16 mei: Spel- en Boekenplan 
Donderdag  17 mei: Eindgesprekken groep 8 
Maandag     21 mei: Pinksteren. De kinderen zijn vrij. 
Maandag     21 mei t/m vrijdag 25 mei: Groep 1 t/m 4 is vrij. 
Dinsdag       22 mei t/m donderdag 24 mei: Schoolkamp groep 7/8 
Vrijdag         25 mei: Groep 7/8 begint om 10.30 uur 
Maandag     28 mei: Schoolreisje groep 1/2 
Woensdag   30 mei: Schoolreisje groep 3 t/m 6 
                                 Spel- en Boekenplan 
Donderdag  31 mei: Audities muziek groep 5/6 theater Zutphen 
 
 


