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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Mag dat wel?
Marcus 2: 13-17, 23-28 en 3: 1-6
Jezus doet dingen die niet volgens de regels zijn. Hij eet met tollenaars en zondaars, op sabbat
plukken zijn leerlingen graan en in de synagoge maakt hij iemand beter. Mag dat allemaal wel? Jezus
vertelt dat het leven voor God het allerbelangrijkst is.
Het thema voor de eerste week na de vakantie: Het groeit zomaar
Marcus 3: 13-19, 4: 1-20 en 4: 26-34
Jezus wijst twaalf leerlingen aan die hem kunnen helpen. Hij vertelt over de zaaier die overal zaad
zaait, op de ene plek groeit het beter dan de andere. Hij vergelijkt het koninkrijk van God met een
mosterdzaadje: dat lijkt misschien klein, maar het wordt een grote plant waarin de vogels kunnen
schuilen.
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 vertrouwen elkaar’
Schoonmaakavond
Donderdag 18 januari was de eerste schoonmaakavond. Veel ouders hebben geholpen. Allemaal
hartelijk dank! De laatste schoonmaakavond van dit schooljaar is op dinsdagavond 10 juli.
Klimrek en tafels en stoelen
Vandaag is het nieuwe klimrek geplaatst op het schoolplein. De leerlingenraad vond het een leuk idee
om het klimrek samen te openen. Dit hebben we om 10.30 uur gedaan. De kinderen van groep 1/2
hadden het meeste geld opgehaald met de flessenactie. Daarom zaten alle namen van de kleuters in
een bakje. Jorn en Mart hebben namens de leerlingenraad twee namen getrokken van kinderen die
het lint mochten doorknippen. Ilse en Linn mochten dit doen. Daarna mochten de kleuters als eerst het
nieuwe klimrek testen. A.s. donderdag komen de nieuwe tafels en stoelen voor de kinderen in de
groepen 3 t/m 8.

Inloop in alle groepen
Woensdag 7 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.
Studiedag donderdag 15 februari
Donderdag 15 februari is er een studiedag voor alle leerkrachten. De kinderen zijn op deze dag vrij.
Tess Lennips beste voorlezer van de gemeente Ommen
Tess Lennips heeft dinsdagavond 23 januari voorgelezen in de
bibliotheek van Ommen. Ze moest het opnemen tegen de beste
voorlezers van alle scholen in de gemeente Ommen. Aan het
einde van de avond vond de jury dat Tess het beste had
voorgelezen. Van harte gefeliciteerd, Tess! Tess gaat nu naar de
regionale kampioenschappen die binnenkort gehouden worden.
Burgemeester Vroomen op bezoek
Dinsdag 23 januari zijn burgemeester Vroomen en raadslid Middelkamp bij ons op school geweest.
Burgemeester Vroomen bekleedt sinds december 2017 zijn nieuwe functie en maakt daarom een
kennismakingsrondje door de gemeente Ommen. Namens de leerlingenraad hebben Tess Bijkerk en
Tess Lennips de burgemeester veel verteld over onze mooie school. De foto’s staan op onze site,
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. Op woensdag 24 januari was er een voorleesontbijt. De activiteitencommissie had voor een
lekker ontbijt gezorgd. Tijdens het eten werd er natuurlijk voorgelezen. De foto’s staan op onze site.

Maandvoorstelling groep 1/2
Afgelopen vrijdag was de maandvoorstelling van groep 1/2. De kleuters hebben een verhaal
uitgebeeld en gezongen. De foto’s staan op www.hoekstee.nl.

Pleinwachtrooster
maandag
29 jan: Miranda Willems
dinsdag
30 jan: Mirjam Otten
donderdag
1 febr: Annabel Lennips
vrijdag
2 febr: Gerlien Huiskes
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

5 febr: Roelof-Jan Dogger
6 febr: Ineke Kuilder
8 febr: Lilian Nijenhuis
9 febr: Mariska Binnenmars

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

12 febr: Margreet Willems
13 febr: Daphne Hams
15 febr: Kinderen vrij
16 febr: Willemien Stoeten

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag

29 jan: Schoolzwemmen groep 3/4
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Maandag
5 febr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Woensdag 7 febr: Inloop in alle groepen
Spel- en Boekenplan
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

