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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Jezus wijst naar God
Johannes 2: 13-25, 3: 1-21 en 4: 1-26
Jezus gaat naar de tempel, het huis van God, maar het lijkt er wel een marktplaats! Jezus stuurt de
verkopers weg. Later komt Nikodemus in de nacht naar Jezus toe en praat met hem over het
Koninkrijk van God. Bij een bron vertelt Jezus aan een Samaritaanse vrouw over het Levende Water.
Zo vertelt hij over God aan iedereen die het horen wil.
Het thema voor volgende week is: Kan ik jou helpen?
Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13
Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus vraagt aan een zieke man
bij het water van Betzata wat hij wil. En een grote groep mensen heeft eten nodig na een lange dag.
Wie kan deze mensen helpen? Wat is daarvoor nodig? Jezus laat zien wat God voor mensen doet.
Lied voor de komende periode: ‘Maak een vrolijk geluid’ Elly en Rikkert
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’
Jarig
Hieronder de jarigen voor de komende periode. Allemaal een fijne verjaardag toegewenst!
4 februari: Jesse Winters
5 februari: Dean Bijkerk
6 februari: Daley van der Vegt
6 februari: Jesse Veltman
7 februari: Sven Mulder
10 februari: Stijn Flierman
10 februari: Dustin Vorderhake
12 februari: Sarah Martens
13 februari: Ilse Kuilder
21 februari: Niek Stoeten
26 februari: Olivier Huiskes
26 februari: Marél Willems
27 februari: Manon Coppelmans

Gymlessen
Juf Ingeborg heeft een baan aangeboden gekregen als leerkracht basisonderwijs. Ze gaat hiervoor
een extra opleiding volgen. Helaas kan juf Ingeborg dit niet combineren met het geven van de
gymlessen bij ons op school. A.s. woensdag is ze daarom voor het laatst. We vinden het jammer dat
juf Ingeborg weg gaat. We wensen haar alle succes met haar nieuwe baan en opleiding.
We zijn blij dat we vervanging hebben gevonden. De kinderen krijgen vanaf woensdag 6 februari
gymles van meester Kenny Leferink. We proberen het aantal gymuren, dat gegeven wordt door een
vakdocent gym te vermeerderen. Binnenkort volgt hier meer informatie over. We wensen meester
Kenny veel succes!
Schoonmaakavond
Donderdag 17 januari was er een schoonmaakavond. We willen iedereen die
geholpen heeft hartelijk bedanken! Aan het einde van het schooljaar op
dinsdag 2 juli is er weer een schoonmaakavond.
Acrobaat Kees
Vorige week dinsdag hebben de kleuters gekeken naar de voorstelling ‘Acrobaat Kees’. Tijdens de
voorstelling mochten de kinderen ook zelf meedoen. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.

Voorleesontbijt
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 organiseren elk jaar aan het begin van de Nationale Voorleesdagen een voorleesontbijt.
Woensdagmorgen hebben de ouders van de activiteitencommissie voor een lekker ontbijt gezorgd. In
elke klas werd er tijdens het ontbijt voorgelezen. De foto’s staan op onze site. Alle ouders die
geholpen hebben, hartelijk dank!

Maandvoorstelling groep 1/2
Vrijdag 25 januari was de maandvoorstelling van groep 1/2. Veel ouders van de kinderen uit groep 1/2
hebben gekeken naar de voorstelling. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl

Studiedag 31 januari
Donderdag 31 januari is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn deze dag vrij.
Inloop alle groepen
Woensdag 6 februari 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.
Klassenavond
Op vrijdag 8 februari is er een klassenavond in groep 7/8. Het thema is ‘pyjamafeestje’. Alle kinderen
uit groep 7/8 mogen verkleed op school komen.
Pleinwachtrooster
Maandag 28 januari: Mirjam Otten
Dinsdag
29 januari: Jolien Valk
Donderdag 31 januari: Studiedag
Vrijdag
1 februari: Henriette v/d Vegt
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

4 februari: Winanda Reefhuis
5 februari: Katja Lennips
7 februari: Lilian Nijenhuis
8 februari: Willemien Stoeten

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

11 februari: Nanda Hofsink
12 februari: Ineke Kuilder
14 februari: Marlies Dogger
15 februari: Henrieth Flierman

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag

28 jan: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Schoolzwemmen groep 3/4
Donderdag 31 jan: Studiedag leerkrachten. Kinderen zijn vrij
Maandag
4 febr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Woensdag 6 febr: Inloop in alle groepen
Vrijdag
8 febr: Klassenavond groep 7/8
Maandag 11 febr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Schoolzwemmen groep 3/4
Dinsdag
12 febr: Gr 5/6 gaat naar de voorstelling ‘Dichten is niet eng’
Woensdag 13 febr: Spel- en Boekenplan
Donderdag 14 febr: Rapport mee groep 3 t/m 8
Maandag 18 febr t/m vrijdag 22 febr: Voorjaarsvakantie

