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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Waar hoop je op?
Marcus 10: 17-27, 46-52 en Marcus 11: 1-10
Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om met God te kunnen leven. Het antwoord is niet wat
hij gehoopt had: ‘Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen.’ Bartimeüs roept het uit als
Jezus voorbij komt. Jezus vraagt hem: ‘Wat wil je dat ik voor je doe? Waar hoop je op?’
Bij de poorten van Jeruzalem zwaaien de mensen met palmtakken en ze juichen Jezus toe. Waar
hopen zij op?
Het thema voor de eerste week na de vakantie: Een nieuw begin
Marcus 14: 32-52, 15: 1-15 en 16: 1-8
In het verhaal van de eerste week zei Jezus tegen de dochter van Jaïrus: Sta op! Deze week horen
we hoe Jezus zelf sterft. Maar ook op bij hem klinkt een stem: ‘Sta op!’ Het graf is leeg. God maakt
een nieuw begin.
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:
‘Niemand lacht uit’
Jarigen
Hieronder de jarigen voor de komende periode. Allemaal een fijne verjaardag toegewenst!
3 april Tom Kuilder
11 april Mart Lamberts
22 april Tess Alberts
29 april Marel Ekkel

9 mei Tara Lennips
15 mei Lotte Binnenmars
17 mei Torsten Reefhuis
20 mei Ashley Bruns
24 mei Femke Willems
29 mei Niek Lubbers

Ledenavond
A.s. woensdag om 20.30 uur is, in de vernieuwde gemeenschapsruimte, de jaarlijkse ledenavond. Aan
het begin van de ledenavond zal Bureau Halt aanwezig zijn. De kinderen in groep 5/6 en in groep 7/8
hebben dit schooljaar gastlessen ‘sociale media’ gevolgd. Tijdens deze lessen hebben ze geleerd hoe
je je op het internet moet gedragen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met sociale media zoals YouTube,
Facebook, Twitter en Instagram? Tijdens de ledenavond zal Bureau Halt een voorlichting
‘mediawijsheid’ geven aan ouders. Er zullen tips gegeven worden om te praten over veilig gedrag op
het internet. De uitnodiging is meegegeven. Wilt u aanwezig zijn op de ledenavond, dan kunt u zich
aanmelden bij Jolanda Winters (m.winters@hetnet.nl). U krijgt dan ook de notulen van de vorige
ledenavond toegestuurd. We hopen natuurlijk op uw komst!

Zeepkistenrace
Op donderdag 26 april staat in de kalender ‘Versierde fietsen’.
We gaan niet, zoals in voorgaande jaren, een rondje fietsen door
Beerzerveld, maar we organiseren een zeepkistenrace op het
schoolplein. De leerlingenraad heeft dit bedacht. De race begint
om 13.00 uur en eindigt rond 15.15 uur.
Er zijn twee categorieën waar je je voor kunt opgeven. Je kunt meedoen in de categorie ‘originaliteit’
en in de categorie ‘snelheid’. In de categorie snelheid mag je meedoen met een skelter of fiets die niet
versierd is. Het gaat dan om de eindtijd. Een jury zal in de categorie ‘originaliteit’ de mooiste
zeepkisten uitkiezen. De komende weken kun je een mooie versierde fiets of
skelter maken. Je hebt dus ruim de tijd om samen met je vader, moeder,
opa, oma, etc. een hele mooie zeepkist te maken. De zeepkist mag niet
breder zijn dan 1 meter en 20 centimeter. Er zijn voor verschillende
leeftijdscategorieën leuke prijzen te winnen.
Je kunt je opgeven bij de kinderen van de leerlingenraad. Dit zijn Tess
Bijkerk, Tess Lennips, Jorn Lamberts en Mart Lamberts. Vergeet niet om een
leuke originele naam te verzinnen. We hopen natuurlijk dat veel kinderen
meedoen. Veel succes met de voorbereidingen!
Tess wint regionale voorleeswedstrijd
Tess Lennips is een paar weken geleden gekozen tot beste voorlezer van de
gemeente Ommen. Tess heeft donderdagavond 8 maart meegedaan met de
regionale voorleeswedstrijd en ze heeft gewonnen! Ze mag nu meedoen met de
provinciale kampioenschappen. Gefeliciteerd, Tess!
Groep 5/6 gaat naar de audities in het theater
De kinderen uit groep 5/6 doen mee met de wedstrijd van de ‘Lange Leve de Muziek Show’. Ze
hebben, samen met de juffen en vakdocent muziek juf Alinda, een filmpje gemaakt die beoordeeld is
door een jury. De jury kiest een aantal winnaars uit die daarna een echte videoclip mag maken en
mee mag doen met de televisieopname ‘Lange Leve de
Muziek Show’. De wedstrijd wordt georganiseerd om muziek
te bevorderen in de klas.
Vanmorgen hebben we een leuke bericht ontvangen van de
organisatie. De organisatie vond het filmpje erg leuk en we
zijn door naar de volgende ronde! De kinderen uit groep 5/6
gaan nu samen met juf Harriet, juf Karin en juf Alinda de
audities in een theater voorbereiden. Dit doen ze tijdens de
muzieklessen. Meer informatie over de audities volgt
binnenkort.
Taalfeest
A.s dinsdagmiddag is het taalfeest voor groep 3/4. Het taalfeest wordt gehouden in de sporthal ‘De
Sprong’. Tijdens de activiteiten komen verschillende aspecten van taal aan bod zoals woordenschat,
lezen en taalbegrip. De gymles gaat deze middag niet door dus de kinderen hoeven geen gymspullen
mee te nemen. Veel plezier!

Schoolvolleybal
A.s woensdagmiddag is het schoolvolleybaltoernooi voor de kinderen uit groep 7/8. Het toernooi vindt
plaats in de Carrousel in Ommen. We doen met twee teams mee. De kinderen vertrekken om 13.00
uur vanaf school. De poulewedstrijden zijn rond 15.15 uur afgelopen. De finalewedstrijden zijn rond
17.00 uur afgelopen. Het is verstandig om zelf eten en drinken mee te nemen. Veel succes!
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. De inloop
van de kleuters van woensdag 21 maar vervalt.
KlasseLunch en ‘Over de tong’
Op donderdag 22 maart is er een KlasseLunch voor
de kinderen uit groep 7/8. Groep 5/6 werkt een paar
keer uit het lesprogramma ‘Over de tong’. De
lesprogramma’s KlasseLunch en Over de tong maakt
kinderen bewust van wat ze eten en de keuzes die ze
daarin maken. De kinderen uit groep 7/8 blijven donderdag 22 maart, vanwege de KlasseLunch,
allemaal over op school. De kinderen uit groep 5/6 , die elke donderdag overblijven, kunnen ook mee
eten van de KlasseLunch. Zij hoeven geen boterhammen mee te nemen naar school. Meer informatie
over de KlasseLunch kunt u lezen op www.ikeethetbeter.nl.
Maandvoorstelling groep 5/6
Vrijdag 23 maart is de maandvoorstelling van groep 5/6. Alle ouders van de kinderen uit groep 5/6
kunnen de voorstelling om 11.30 uur bekijken in de gemeenschapsruimte.
Week v/d Lentekriebels
Van maandag 19 maart t/m vrijdag 23 maart besteden we
aandacht aan de ‘Week v/d Lentekriebels’. De Week van
de Lentekriebels heeft als doel om kinderen van groep 1
t/m 8 te ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling en te
leren verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan
een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat. In elke groep zal er deze week
aandacht besteed worden aan deze week d.m.v. het geven van lessen, waarbij de kinderen leren een
positief zelfbeeld te krijgen en adequate vaardigheden te ontwikkelen in de omgang met een ander.
Voorstelling groep 1/2
De kleuters gaan woensdag 28 maart naar de Caroussel in Ommen. Ze gaan daar de voorstelling ‘De
Liedjesatlas’ bekijken. Veel plezier!
Ommenkids
Dit schooljaar kunnen de leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Ommen weer kennismaken
met verschillende sport- en cultuuractiviteiten. Deze activiteiten worden georganiseerd door sport- en
cultuurorganisaties in Ommen. Meedoen kost maximaal 5 euro per les. De gemeente Ommen biedt dit
programma aan, omdat ze het belangrijk vindt dat kinderen in aanraking komen met sport en cultuur.
Alle sport- en cultuuractiviteiten staan op www.ommenkids.nl.

Pasen
Donderdag 29 maart vieren we met de kinderen het Paasfeest. We beginnen
met een gezamenlijke viering en daarna worden de kinderen in groepjes
verdeeld. We gaan verschillende leuke activiteiten doen. De kinderen hoeven
op deze dag geen fruit mee te nemen. Tussen de middag eten we samen in de
gemeenschapsruimte. De activiteitencommissie zorgt voor een lekkere paaslunch. De kinderen gaan
dus niet naar huis om te eten. Wilt u uw zoon of dochter een plastic tas meegeven? Om 13.30 uur is
iedereen vrij.
Gemeenschapsruimte
In de voorjaarsvakantie en in de week na de voorjaarsvakantie is er druk gewerkt in de
gemeenschapsruimte door L&B Schildersbedrijf. De gemeenschapsruimte is inmiddels klaar. Het
resultaat is prachtig! Hieronder enkele foto’s van het resultaat.

Schrijfster 3/4
Dinsdag 13 maart is schrijfster Annemarie Bon op bezoek geweest in groep 3/4. Ze heeft een verhaal
voorgelezen en samen met de kinderen een quiz gespeeld. De foto’s staan op www.hoekstee.nl.

Project ‘Geschiedenis’ en ‘leerzaam uitje’
Dinsdagmorgen 6 maart hebben we samen het project
‘Geschiedenis’ geopend. Een oma heeft de kinderen verteld
over een oud strijkijzer, de gulden, kolen, een oude telefoon,
een floppy en over nog veel meer. Ook hebben de kinderen
gekeken naar een filmpje over de verschillen tussen
de huidige klaslokalen en die van
vroeger. De kinderen uit groep 1/2
hebben gewerkt over het thema ‘Opa’s
en oma’s’, groep 3/4 over ‘De
Middeleeuwen’, groep 5/6 over
‘Oorlogen’ en groep 7/8 over de Gouden Eeuw. Donderdag 15 maart was de
afsluiting om 13.00 uur in de gemeenschapsruimte.
Vrijdag 16 maart zijn de kinderen uit groep 5 t/m 8
naar het Rijksmuseum in Amsterdam geweest. Om
8.46 uur vertrok de trein uit Marienberg. Om 10.23
waren we op het Centraal Station in Amsterdam.
We zijn vanaf het Centraal Station gelopen naar
De Dam. We hebben daar het Nationale
Monument bekeken en zijn toen langs het paleis
en over de grachtengordel gelopen. Na ongeveer
30 minuten kwamen we aan bij het Rijksmuseum.
In het Rijksmuseum kregen we een rondleiding
langs o.a. Het Joodse Bruidje, Marten en Oopjen
en natuurlijk langs de Nachtwacht. We hebben na
het bezoek aan het Rijksmuseum nog een mooie
groepsfoto gemaakt en zijn toen teruggelopen naar
het Centraal Station. Daar hebben we samen patat gegeten. Om 15.45 uur was iedereen weer terug
in Marienberg. Het was een leuke dag! Bekijk de foto’s op www.hoekstee.nl. Op onze facebookpagina
staat nog een filmpje.

Week van de Techniek
Vorige week was het de ‘Week van de Techniek’. Dinsdag 13 maart is groep
7/8 op bezoek geweest bij het bedrijf Schurters Electronics in Hardenberg. Ze
hebben een rondleiding gekregen door het bedrijf. Bekijk alle foto’s op onze
website.

Pleinwachtrooster
maandag
19 mrt: Jan Schottert
dinsdag
20 mrt: Jaqueline v/d Werfhorst
donderdag
22 mrt: Henriette v/d Vegt
vrijdag
23 mrt: Jessica Gerrits
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

26 mrt: Roelof-Jan Dogger
27 mrt: Ineke Kuilder
29 mrt: Paasviering
30 mrt: Goede vrijdag

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

2 apr: pasen vrij
3 apr: Daphne Hams
5 apr: Annabel Lennips
6 apr: Gerlien Huiskes

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

9 apr: Margreet Willems
10 apr: Jolanda Winters
12 apr: Lilian Nijenhuis
13 apr: Mariska Binnenmars

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Donderdag

19 mrt: Week v/d Lentekriebels
Schoolzwemmen groep 3/4
Boeken lenen ‘De Boekstee’ Gr 1/2 en gr 7/8
20 mrt: Taalfeest groep 3/4
21 mrt: Geen inloop kleuters.
Volleybaltoernooi groep 7/8
Ledenavond
22 mrt: Inloop in alle groepen.
23 mrt: Maandvoorstelling groep 5/6
26 mrt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ Gr 3/4 en gr 5/6
28 mrt: Spel- en Boekenplan
29 mrt: Paasviering. Kinderen zijn om 13.30 uur vrij
30 mrt: Goede vrijdag. Kinderen zijn vrij
2 apr: Pasen. Kinderen zijn vrij
5 apr: Voorstelling gr 3/4 in de Carrousel in Ommen

