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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Storm!
Marcus 4: 35-41 en Marcus 5: 1-20
Jezus en zijn leerlingen komen in een storm op het meer terecht. Terwijl de leerlingen in paniek raken,
ligt Jezus te slapen. Hij brengt de wind en het water tot rust. Aan de overkant van het meer woont een
man met een storm in zijn hoofd. Ook deze storm weet Jezus te bedaren.
Het thema voor de eerste week na de vakantie: Sta op!
Marcus 5: 21-43
De dochter van Jaïrus is erg ziek. Hij vraagt Jezus om hulp, maar onderweg komt er een vrouw die
ook ziek is. Nadat deze vrouw genezen is, krijgt Jaïrus bericht: Zijn dochter is gestorven. Jezus gaat
toch naar haar toe en pakt haar hand vast. ‘Sta op!’ zegt hij.
Lied voor de komende periode: Projectlied
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 helpen elkaar’
Jarigen
Eind februari en in maart vieren veel kinderen hun verjaardag. Allemaal van harte gefeliciteerd!
21 februari: Niek Stoeten
22 februari: Shae-d Gerrits
26 februari: Olivier Huiskes
26 februari: Marél Willems
27 februari: Manon Coppelmans
8 maart: Tess Bijkerk
11 maart: Sophie Nijenhuis
28 maart: Frits Haselhoff

Inloop in alle groepen
Woensdag 7 februari was er weer een inloop in alle groepen. Veel ouders hebben een kijkje genomen
in de groepen 1 t/m 8 en hebben o.a. de nieuwe tafels en stoelen bekeken. De volgende inloop is op
donderdag 22 maart.

Studiedag donderdag 15 februari
A.s. donderdag is er een studiedag voor alle leerkrachten. De kinderen zijn op deze dag vrij.
Rapport
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen volgende week hun rapport mee. Vorig schooljaar hebben
we de rapporten vernieuwd. Van veel ouders kregen we positieve reacties over de lay-out. We kregen,
o.a. tijdens het ouderpanel, ook de opmerking dat het voor sommige ouders moeilijk was om te zien
wat de vorderingen waren. Dit kwam voornamelijk door de vele (sub) categorieën, waardoor het een
uitgebreid rapport was. We begrijpen dit en hebben het rapport daarom aangepast. We denken dat
het rapport op deze wijze voor iedereen overzichtelijker is geworden.
We zullen de grafieken met de CITO uitslagen blijven toevoegen. In het rapport zit een extra uitleg
over de CITO uitslagen. Tijdens de tien-minuten gesprekken zullen de uitslagen uiteraard worden
besproken.
Bericht van de Vakantiebijbelclub
Kom jij ook dinsdag in de voorjaarsvakantie?
Ben jij in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar?
Kom dan ook op dinsdag 27 februari 2018 naar de Sionskerk in Mariënberg!
Tijd: 10.00 uur tot ca. 13.30 uur
Wij organiseren dan een gezellige dag, waar we gaan zingen, knutselen, een Bijbelverhaal gaan
vertellen en… er staat een heerlijke high-tea (high-ranja) voor jullie klaar!
Klassenavond
Op vrijdag 16 februari is er een klassenavond in groep 7/8. Het thema is ‘Carnaval’. Alle kinderen uit
groep 7/8 mogen verkleed op school komen.
Project ‘Geschiedenis’ en ‘leerzaam uitje’
Op maandag 5 maart starten we in de groepen 1 t/m 8 met het
project ‘Geschiedenis’. Het project duurt twee weken. Op vrijdag 16
maart is het jaarlijkse ‘leerzaam uitje’ voor de kinderen uit de
groepen 5 t/m 8. De kinderen uit groep 1 t/m 4 zijn deze dag vrij.
Vorig jaar zijn we naar het Media Park in Hilversum geweest. Dit jaar
gaan we met de trein naar Amsterdam. We komen aan op het
Centraal Station en lopen dan, via de Dam, naar het Rijksmuseum.
In het Rijksmuseum krijgen de kinderen een rondleiding. Meer
informatie over het project ‘Geschiedenis’ en het ‘leerzaam uitje’
volgt na de voorjaarsvakantie.

Creatieve middag
De kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben op vrijdag de komende weken (afgelopen vrijdag voor het eerst) weer
een 'creatieve middag'. Veel ouders hebben zich opgegeven om te helpen. We zijn hier heel blij mee. De
kinderen gaan allerlei leuke creatieve dingen doen, o.a. pizza's maken (en natuurlijk samen opeten). Foto's
van afgelopen vrijdagmiddag staan op www.hoekstee.nl.

Pleinwachtrooster
maandag
12 febr: Margreet Willems
dinsdag
13 febr: Daphne Hams
donderdag
15 febr: Kinderen vrij
vrijdag
16 febr: Willemien Stoeten
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

19 febr: Jolien Valk
20 febr: Anneke Ringsma
22 febr: Janneke Roddenhof
23 febr: Hendriette Kampman

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

5 mrt: Mariska Zweers
6 mrt: Thea Coppelmans
8 mrt: Brenda Bloemendal
9 mrt: Henrieth Flierman

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

12 mrt: Miranda Willems
13 mrt: Mirjam Otten
15 mrt: Anita Willems
16 mrt: Leerzaam uitje

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag

12 febr: Schoolzwemmen groep 3/4
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Dinsdag
13 febr: MR vergadering met bestuur
Donderdag 15 febr: Studiedag leerkrachten. Kinderen zijn vrij.
Vrijdag
16 febr: Klassenavond groep 7/8
Maandag
19 febr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Dinsdag
20 febr: Adviesgesprekken groep 8
Woensdag 21 febr: Spel- en Boekenplan
Vrijdag
23 febr: Rapport mee groep 3 t/m 8
Maandag

26 febr t/m vrijdag 2 mrt: Voorjaarsvakantie

Maandag

5 mrt: Start project ‘Geschiedenis’
Boeken lenen ‘De Boekstee’ Gr 1/2 en gr 7/8
Schoolzwemmen gr 3/4
12 mrt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ Gr 3/4 en gr 5/6
14 mrt: Biddag
Spel- en Boekenplan

Maandag
Woensdag

