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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Diep van binnen
1 Samuel 16: 1-23
De profeet Samuel moet van God een nieuwe koning gaan zalven. Maar hoe vind je die koning?
Samuel ontdekt dat hij niet op het uiterlijk af moet gaan. God kijkt naar de binnenkant van mensen.
Bij de man die nu nog koning is, koning Saul, gebeuren diep van binnen nare dingen. Hij is zo somber
dat niemand hem kan opvrolijken behalve David, de jongen met de harp. Koning Saul weet niet dat
David gezalfd is om de nieuwe koning te worden.
Het thema voor de eerste week na de vakantie: Durf jij dat?
1 Samuel 17: 1-58
Er staat een reus in het dal. Hij briest en buldert, hij gaat vreselijk tekeer. Wie durft met hem te
vechten? Uit het leger van Israël stapt een herdersjongen naar voren. Het is David, gewapend met
een slinger en een steen. Hij verslaat de grote reus.
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:
‘We helpen elkaar’
Jarigen
Hieronder staan de kinderen die de komende weken jarig zijn. Allemaal een fijne verjaardag
toegewenst!
3 juni: Jaron Dogger
8 juni: Lennon Hofsink
26 juni: Stef Coppelmans
26 juni: Cas Kleinjan
28 juni: Vince Bijkerk
5 juli: Kenji Pastoors
Jens is geboren
Juf Willemieke en Vincent hebben op donderdag 3 mei een zoon gekregen.
Zijn naam is Jens. We wensen juf Willemieke, Vincent en hun kinderen
Fleur en Jens veel geluk! Hiernaast staat een mooie foto van Jens.

IEP Eindtoets
De uitslag van de IEP Eindtoets is bekend. We zijn blij
om te melden dat we als school ruim boven het
landelijk gemiddelde hebben gescoord! De
schoolscore is 88. Het landelijk gemiddelde is 81. Op
alle vakgebieden (rekenen, taal en lezen) scoren we
boven het landelijk gemiddelde. De kinderen in groep
8 hebben allemaal, op hun eigen niveau, prima
gescoord. We zijn hier natuurlijk erg trots op!
Sportdag bovenbouw afgelast
Morgen wordt het meer dan 30 graden in het oosten van het land. Wij vinden het daarom niet
verantwoord om dan op de sportvelden in Hardenberg een sportdag te houden. De sportdag gaat dus
niet door.
Morgen van 11.00 uur tot 14.00 uur gaan de kinderen uit groep 5 t/m 8 zwemmen in zwembad De
Groene Jager in Den Ham. De school begint gewoon om 8.45 uur. Om 10.45 uur gaan de kinderen,
met de auto, vanaf school naar het zwembad in Den Ham. De kinderen moeten zelf een lunchpakket
meenemen. Veel plezier allemaal!
Waterfeest
Morgenmiddag is er vanaf 14.00 uur een waterfeest op het schoolplein voor de groepen 1 t/m 4. Wilt u
uw zoon of dochter zwemkleding en een handdoek, een emmer met naam en waterspeelgoed
meegeven?
‘Lang Leve de Muziek Show’
Het doel van de ‘Lang Leve de Muziek Show’ is te laten zien dat muziek
belangrijk is in de ontwikkeling van elk kind. A.s. donderdag doen de
kinderen uit groep 5/6 mee met de audities. Vanmiddag was de generale
repetitie. De kinderen uit de groepen 1/2, 3/4 en 7/8 hebben gekeken naar
de opvoering. Het ging prima!
De kinderen uit groep 5/6 gaan a.s. donderdag, met de trein, naar het theater ‘De Hanzehof’ in
Zutphen. Daar zullen ze hun opvoering, die ze de afgelopen weken hebben ingestudeerd samen met
juf Alinda en juf Harriet en juf Karin, laten zien. Een filmpje van de generale repetitie staat op onze
facebookpagina. Veel succes a.s. donderdag!
Foto’s van de generale repetitie van maandagmiddag:

Schoolkamp en schoolreisjes
De kinderen uit groep 7/8 zijn vorige week dinsdag
t/m donderdag op schoolkamp geweest naar het
clubgebouw van scoutinggroep Van Pallandt in
Ommen. Ze hebben o.a. vlotten gebouwd bij
‘Outdoor Ommen’, het douanespel gespeeld, bij
het kampvuur gezongen, een fotopuzzeltocht
gespeeld, gebarbecued en natuurlijk was er de
bonte avond. Het was een gezellig kamp. Alle
foto’s staan op www.hoekstee.nl.
Vandaag zijn de kleuters op schoolreisje geweest
naar ‘Cobus Speelkasteel’ op camping De
Zandstuve. Het was een leuk schoolreisje! Alle
ouders die geholpen hebben bij het kamp en het
schoolreisje van groep 1/2, hartelijk dank!
A.s. woensdag gaan de groepen 3 t/m 6 op schoolreisje naar Dinoland in Zwolle. Veel plezier
allemaal!

SOVA (Sociale Vaardigheidstraining)
Een keer in de twee jaar geeft juf Nienke SOVA training bij ons op school. Dit
heeft ze de afgelopen weken op maandagmiddag ook gedaan. Het doel van
een SOVA training is om kinderen sociale vaardigheden aan te leren die hen in
staat stellen om op een nog betere manier contacten aan te gaan met
leeftijdgenoten en/of volwassenen. Maandag 14 mei was de laatste
bijeenkomst.
Maandvoorstelling groep 3/4
Vrijdag 1 juni is de maandvoorstelling van groep 3/4. Alle ouders van de kinderen uit groep 3/4 zijn
van harte welkom om de voorstelling om 11.30 uur te bekijken in de gemeenschapsruimte.
Inloop alle groepen
Dinsdag 12 juni 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 13 juni vervalt.

Zeepkistenrace
Donderdagmiddag 26 april was de zeepkistenrace. Er deden 39
kinderen mee met 33 zeepkisten. De kinderen konden meedoen
in de categorieën ‘snelheid’ en ‘originaliteit’. Er waren o.a. een
zeepkist van Wicky de Vicking, een mooie Scania transport
vrachtwagen, formule 1 auto’s, versierde skelters en veel
versierde fietsen te zien. Veel ouders hebben gekeken hoe de
zeepkisten over een schans en door de waterbak gingen. Ook
moesten de kinderen onderweg ringsteken. Het was een
geslaagde middag! De winnaars in de categorie snelheid waren
Dean Bijkerk, Niek Lubbers, Mark Coppelmans, Cas Kleinjan en Thyan v/d Vegt. De mooiste
zeepkisten zijn gemaakt door Mart en Jorn Lamberts, Marel Ekkel, Niek Stoeten, Mika Zweers, Julian
Bouwhuis en Thijs Dunnewind. De foto’s staan op www.hoekstee.nl.

Pleinwachtrooster
maandag
28 mei: Jan Schottert
dinsdag
29 mei: Jaqueline v/d Werfhorst
donderdag
31 mei: Annabel Lennips
vrijdag
1 juni: Jessica Gerrits
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

4 juni: Roelof-Jan Dogger
5 juni: Ineke Kuilder
7 juni: Lilian Nijenhuis
8 juni: Gerlien Huiskes

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

11 juni: Margreet Willems
12 juni: Daphne Hams
14 juni: Janneke Roddenhof
15 juni: Mariska Binnenmars

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag
Dinsdag

28 mei: Schoolreisje groep 1/2
29 mei: Zwemmen groep 5 t/m 8
Waterfeest groep 1 t/m 4
Woensdag 30 mei: Schoolreisje groep 3 t/m 6
Spel- en Boekenplan
Donderdag 31 mei: Audities muziek groep 5/6 theater Zutphen
Vrijdag
1 juni: Maandvoorstelling groep 3/4
Maandag
4 juni: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Maandag 11 juni: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Dinsdag
12 juni: Inloop in alle groepen
Woensdag 13 juni: Spel- en Boekenplan

