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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Ik help je wel 
Marcus 6: 30-52 en Marcus 7: 31-37 
Vijf broden en twee vissen zijn genoeg voor heel veel mensen. Als de leerlingen later in een storm op 
het meer zijn, komt Jezus over het water naar hen toe. Een dove man wordt door Jezus beter 
gemaakt. Drie verhalen waarin Jezus tegen mensen zegt: ‘Ik help je wel.’ 

 
Het thema voor de eerste week na de vakantie: Wie begrijpt dit? 
Marcus 9: 2-29 en Marcus 10: 13-16 
Rondom Jezus gebeuren dingen die niemand kan begrijpen. Bovenop een berg verschijnen twee 
mensen van vroeger: Mozes en Elia. De stem van God klinkt uit de hemel. Het is niet erg als je dat 
niet allemaal kunt begrijpen. Jezus zet de kinderen vooraan: Het koninkrijk van God ontvang je als 
een kind. 
 
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 speelt de baas’ 
 
Juf Gerda Wagter 
Juf Willemieke is op woensdag 14 maart voor het laatst bij ons op school dit schooljaar. Ze gaat dan 
met zwangerschapsverlof. We zijn blij om te melden dat we een goede vervanger voor haar hebben 
gevonden. Juf Gerda Wagter zal vanaf woensdag 21 maart elke woensdag bij ons op school komen 
om kinderen, zowel in als buiten de groep, extra te begeleiden. Hieronder stelt juf Gerda zich aan u 
voor. We wensen juf Willemieke een fijn verlof en juf Gerda veel succes! 
 
Voorstellen juf Gerda  
 
Mijn naam is Gerda Wagter, getrouwd met Roel, moeder van vier kinderen met aanhang en oma van vier 
kleinkinderen. Sinds augustus van het vorige jaar wonen wij in Hardenberg. We komen uit IJsselstein bij 
Utrecht vandaan. Omdat we familie hier hebben wonen, de omgeving prachtig is en mijn man veel minder is 
gaan werken, hebben wij besloten naar Hardenberg te verhuizen. 
Uit ervaring weet ik hoe fijn het is een paar extra handen te hebben in en buiten de groep, dus toen ik de 
advertentie las in “De Toren” hoefde ik niet lang na te denken en heb ik gesolliciteerd. Ik hoop dat ik op een 
goede en leuke manier juf Willemieke kan vervangen. Ik heb er veel zin in! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik lees een tafel 
Groep 5/6 gaat a.s. woensdag naar de Carrousel in Ommen. De 
voorstelling ‘Ik lees een tafel’ begint om 10.30 uur. De kinderen vertrekken 
om 10.00 uur vanaf school. Veel plezier!  
 
Tess naar de regionale voorleeskampioenschappen 
Tess Lennips heeft een paar weken geleden meegedaan aan het voorleeskampioenschap van de 
gemeente Ommen. Tess is toen gekozen tot beste voorlezer van de gemeente Ommen. Nu mag ze 
meedoen aan de regionale voorleeskampioenschappen. Deze worden a.s. donderdag gehouden. Veel 
succes Tess! 
 
Biddag 
Woensdag 14 maart is het Biddag. We gaan dan samen met De Schakel naar de Sionskerk in 
Mariënberg. De dienst begint om 8.45 uur. Om 8.25 uur vertrekken alle kinderen met de auto naar de 
Sionskerk. De kinderen moeten dus iets eerder op school komen. Het thema is: God geeft .... meer 
dan genoeg! Er is kinderoppas aanwezig. Wilt u erop toezien dat uw kind thuis nog naar het toilet gaat 
en geen snoep meeneemt?  
 
Ledenavond 
Op woensdag 21 maart 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 agenda en de uitnodiging voor de ledenavond volgen binnenkort. We 
hopen natuurlijk op uw komst!  
 
Project ‘Geschiedenis’ en ‘leerzaam uitje’ 
Morgenvroeg is de opening het project ‘Geschiedenis’. Het project duurt twee 
weken. De kinderen uit groep 1/2 werken over ‘Opa’s en oma’s’, groep 3/4 werkt 
over ‘De Middeleeuwen’, groep 5/6 werkt over ‘Oorlogen’ en groep 7/8 over de 
Gouden Eeuw. Donderdag 15 maart is de afsluiting om 13.00 uur in de 
gemeenschapsruimte. U bent hierbij van harte welkom!  
 

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. 
Deze week krijgen 
alle kinderen uit 
groep 5 t/m 8 een 

extra brief mee met alle informatie over deze dag. 
We hopen natuurlijk op een leuke en leerzame dag!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Gemeenschapsruimte 
In de voorjaarsvakantie is er druk gewerkt in de gemeenschapsruimte door L&B Schildersbedrijf. 
Hieronder staan een aantal foto’s van de werkzaamheden. De planning is dat a.s. woensdag de 
gemeenschapsruimte helemaal klaar is.   
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bericht van de organistatie van de ACO scholierenloop 
Gezien het grote aantal enthousiaste deelnemers van voorgaande jaren aan onze 
Rabobankscholierenloop gaat ACO Van Elderen deze wedstrijdloop ook dit jaar organiseren. Deze 
wedstrijd is voor leerlingen van  groep 3 t/m 8 van alle scholen binnen de Gemeente Ommen. De loop 
wordt gehouden op vrijdag 30 maart 2017. 
 
 Voor groep 3 en 4 is de lengte van de ACO scholierenloop 400 meter (1 ronde) 
 Voor groep 5 t/m 8 is de lengte van de ACO scholierenloop 800 meter (2 ronden) 
 
Win jij samen met je schoolgenoten de wisselbeker voor jouw school?  
De snelste leerlingen uit de groepen 5, 6, 7, 8 van elke school strijden tegen elkaar in een estafette. 
Elke uitgekozen leerling loopt 1 ronde van 400m. De snelste leerlingen van vorig jaar worden door de 
organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de estafette namens hun school. 
 
Opgeven kan tot en met zondag 25 maart 2018 via www.acovanelderen.nl,  
of rechtsreeks via: https://inschrijven.nl/formulier?id=2018040620418&tl=nl 
na-inschrijving is niet mogelijk. Deelname is gratis.  
 
 Er is een mogelijkheid om woensdag 21 maart, 28 maart en 4 april van 17.00u tot 18.00u als 

voorbereiding gratis te trainen onder leiding van een gediplomeerde looptrainer op onze 
accommodatie op Sportpark “Westbroek” 

 
Voor verdere informatie zie www.acovanelderen.nl, facebookpagina: “ACO Scholierenloop” of neem 
contact met ons op via scholierenloop@acovanelderen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Klassenavond 
Op vrijdag 16 februari was er een klassenavond in groep 7/8. Het thema was ‘Carnaval’. De foto’s 
staan op www.hoekstee.nl.  
 

   
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster 
maandag            5 mrt: Mariska Zweers 
dinsdag              6 mrt: Thea Coppelmans 
donderdag         8 mrt: Brenda Bloemendal 
vrijdag                9 mrt: Henrieth Flierman 
 
maandag           12 mrt: Miranda Willems 
dinsdag             13 mrt: Mirjam Otten 
donderdag        15 mrt: Anita Willems 
vrijdag               16 mrt: Leerzaam uitje 
 
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           26 mrt: Roelof-Jan Dogger 
dinsdag             27 mrt: Ineke Kuilder 
donderdag         29 mrt: Paasviering 
vrijdag               30 mrt: Goede vrijdag 

Agenda 
Maandag         5 mrt:  Start project ‘Geschiedenis’ 
                                   Boeken lenen ‘De Boekstee’ Gr 1/2 en gr 7/8 
                                   Schoolzwemmen gr 3/4  
Woensdag       7 mrt: Groep 5/6 gaat naar het theater 
Donderdag      8 mrt:  Regionale voorleeskampioenschap 
Maandag       12 mrt:  Boeken lenen ‘De Boekstee’ Gr 3/4 en gr 5/6 
Woensdag     14 mrt:  Biddag 
                                   Spel- en Boekenplan 
Donderdag     15 mrt: Afsluiting project ‘Geschiedenis om 13.00 uur 
                                   in de gemeenschapsruimte 
Vrijdag            16 mrt: Leerzaam uitje naar het Rijksmuseum voor 
                                   de groepen 5 t/m 8.  
                                   Kinderen uit groepen 1 t/m 4 zijn vrij.  
Maandag        19 mrt: Week v/d Lentekriebels 
                                   Schoolzwemmen groep 3/4 
                                   Boeken lenen ‘De Boekstee’ Gr 1/2 en gr 7/8 
Woensdag      21 mrt: Geen inloop kleuters. 
                                    Ledenavond 
Donderdag     22 mrt: Inloop in alle groepen.  
Vrijdag            23 mrt: Maandvoorstelling groep 5/6 


