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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Is God hier?
1 Samuel 3: 1-18 en 1 Samuel 4: 1-22
In de nacht hoort de kleine Samuel een stem. Het is niet de stem van Eli; God roept hem. Zo weet
Samuel dat God bij hem is. De zonen van Eli denken dat God bij het leger is als de ark daar naar toe
wordt gebracht. Dan zijn ze vast onoverwinnelijk! Maar het loopt anders. Israël verliest de oorlog van
de Filistijnen en de ark wordt geroofd.
Het thema voor de eerste week na de vakantie: Weet wat je doet!
1 Samuel 5, 1 Samuel 6: 1-18 en 1 Samuel 8: 1-22
De Filistijnen hebben de ark van het verbond meegenomen. Ze ontdekken dat het een bijzonder
voorwerp is: Overal waar die ark wordt neergezet, gebeuren vreemde dingen. Een beeld valt om,
mensen worden ziek… Die ark moet maar gauw weer terug, bedenken ze.
Als Samuel oud geworden is, vraagt het volk Israël hem om een koning aan te wijzen. ‘Weet wat je
doet’, zegt Samuel. ‘Een koning brengt je niet alleen geluk.’ Maar het volk wil het toch.
Lied voor de komende periode: ‘Kijk es!’ (CD ‘Kijk es!’)
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 doet zielig’.
Welkom
Torsten Reefhuis wordt binnenkort vier jaar. De komende weken zal Torsten een aantal keren op
school komen om alvast een beetje te wennen. We wensen je een fijne en leerzame tijd toe bij ons op
school.
Nieuw bestuurslid
Aan het einde van het schooljaar stopt Margreet Willems met haar functie als bestuurslid voor onze
school. Haar inzet voor en betrokkenheid bij het bestuur wordt enorm gewaardeerd, maar we
respecteren haar besluit. Hiermee komt er een plaatsje vrij in het bestuur. Misschien iets voor u? Het
is een mooie kans om volop betrokken te zijn bij de ontwikkelingen op en rondom onze school. Bij
interesse of wanneer u meer informatie hierover wilt, kunt u contact met mij opnemen (tel: 0641334644).
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van PCBS de Hoekstee
Thea Coppelmans

TSO op maandag
Jessica heeft aangegeven, op maandag, te willen stoppen als overblijfmoeder. Op de dinsdag en de
donderdag zal ze dit wel blijven doen. We zijn nu op zoek naar een overblijfmoeder voor de groepen 1
t/m 4 op de maandag. De groepen 5 t/m 8 eten bij de leerkracht in de groep. Er staat een vergoeding
tegenover. Als u zich wilt aanmelden of meer informatie wilt ontvangen dan kunt u mailen naar
margreetrolleman@hotmail.com of bellen naar mijn mobiele nummer: 06-12050139.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van PCBS De Hoekstee
Margreet Willems
Ledenavond
Woensdag 21 maart was er een ledenavond georganiseerd door het bestuur. Tijdens de avond is het
kalenderjaar 2017 besproken en zijn er vragen beantwoord door het bestuur.
Aan het begin van de avond was bureau Halt uitgenodigd om de voorlichting ‘Mediawijsheid’ te geven
aan ouders. In september 2017 is deze avond vastgelegd en een week voor de ledenavond is er nog
contact geweest met Halt. Helaas was degene die de voorlichting zou geven deze avond niet
aanwezig. Ze had de afspraak goed in haar agenda staan, maar was de afspraak ondanks dat toch
vergeten. We hebben daarna contact gehad met Halt en ze hebben uitgebreid hun een excuses
aangeboden. Ze vonden het erg vervelend.
Tien-minuten-gesprekken
Vandaag en morgen zijn er weer tien-minuten-gesprekken voor de kinderen uit groep 1 t/m 7. De
kinderen hebben vorige week allemaal een uitnodiging meegekregen. We hopen u allen te kunnen
ontvangen en op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen van uw kind(eren).
Afname IEP eindtoets
De kinderen uit groep 8 hebben in februari het advies gekregen
voor het VO. Op dinsdag 17 april en woensdag 18 april maken de
kinderen uit groep 8 de IEP eindtoets. Alle kinderen in groep 8,
veel succes met het maken van de toets!
Moestuin
Vorige week is er naast school een kleine moestuin gemaakt. We hebben via een actie van de
provincie Overijssel zaden ontvangen. De kleuters hebben vandaag andijvie, sla en tomaten gezaaid.
Natuurlijk kunnen ook andere groepen gebruik maken van de moestuin. Op deze manier leren de
kinderen waar hun voedsel vandaan komt en leren ze bewust gezond en duurzaam te eten.

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april doen we weer mee met de landelijke Koningsspelen. De kinderen zullen allemaal
een lekker ontbijt krijgen en er zullen leuke spelletjes gespeeld worden op school. De kinderen hoeven
geen drinken en fruit mee te nemen.
Zeepkistenrace
Op donderdagmiddag 26 april is de zeepkistenrace. Veel kinderen hebben zich al opgeven om mee te
doen. Meer dan 25 kinderen hebben zich al opgegeven! Dat is natuurlijk al een mooi aantal, maar
opgeven kan nog steeds bij de leerlingen van de leerlingenraad of bij meester Henk.
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. Er zijn voor verschillende
leeftijdscategorieën leuke prijzen te winnen.

Schoolvoetbaltoernooi
De kinderen uit groep 5 t/m 8 doen dit jaar weer mee met het schoolvoetbaltoernooi. Het toernooi
wordt a.s. woensdagmiddag gehouden op sportpark ‘Westbroek’ in Ommen. We wensen de kinderen
uit groep 5 t/m 8 veel succes!
Provinciale voorleeskampioenschappen
Tess Lennips heeft het voorleeskampioenschap van de gemeente Ommen en het regionale
voorleeskampioenschap gewonnen. Woensdag leest ze voor tijdens de provinciale
voorleeskampioenschappen. Veel succes Tess!
Bericht van de kerk
Op 15 april is er om 10.00 uur in de Hervormde Kerk in Beerzerveld een gezamenlijke kind - en
nevendienst. Dit is een speciale kinderdienst voor alle kinderen op de basisschool. Het thema voor
deze dienst is: ‘de Schepping’. Iedereen is van harte welkom.
ACO scholierenloop
Vrijdagavond was de ACO scholierenloop in Ommen. Namens onze school deden Julian en Kay
Bouwhuis mee bij de jongens en bij de meisjes deden Jente Willems en Lise Winters mee. Kay, Lise
en Jente moesten 400 meter lopen. Kay deed er 1 minuut en 55 seconden over. Jente deed er 1
minuut en 45 seconden over. Lise liep de 400 meter in 1 minuut en 40 seconden. Julian heeft 800
meter gelopen. Hij liep de 800 meter in 3 minuten en 53 seconden. Goed gedaan allemaal!

Pasen
Donderdag 29 maart hebben we samen het paasfeest gevierd. ‘s Morgens was er eerst een
gezamenlijke viering in groep 1/2. Daarna konden de kinderen verschillende spelletjes spelen, zoals
eieren zoeken, met een ei op een lepel een circuit lopen en galgje. Er zijn ook mooie paaswerkjes
geknutseld. Om 12.30 uur had de activiteitencommissie een lekkere paaslunch klaargemaakt. Alle
ouders die geholpen hebben hartelijk dank! De foto’s staan op onze site.

Voorstellingen in de Carrousel
De kleuters zijn woensdagmorgen 27 maart naar de Carrousel in Ommen geweest. Ze hebben daar
de voorstelling ‘De liedjesatlas’ bekeken. Groep 3/4 is donderdag 5 april naar de Carrousel geweest.
Groep 3/4 heeft gekeken naar de voorstelling ‘Heisa speelt blijf’. Alle ouders die gereden hebben,
hartelijk dank!

Maandvoorstelling gr 5/6
Vrijdag 23 maart was de maandvoorstelling van groep 5/6. Shae-d was de presentator van ‘De grote
breinshow’. Tijdens de show lieten de kinderen o.a. allerlei proefjes zien en moesten kinderen
antwoord geven op moeilijke stellingen. De foto’s staan op www.hoekstee.nl.

KlasseLunch
Donderdag 16 maart was 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 hebben allemaal op school
gegeten vanwege de KlasseLunch. De kinderen uit groep 5/6, die
elke donderdag overblijven, hebben ook een lekkere KlasseLunch
gehad. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.
Pleinwachtrooster
maandag
9 apr: Margreet Willems
dinsdag
10 apr: Jolanda Winters
donderdag
12 apr: Lilian Nijenhuis
vrijdag
13 apr: Mariska Binnenmars
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

16 apr: Jolien Valk
17 apr: Anneke Ringsma
19 apr: Janneke Roddenhof
20 apr: Willemien Stoeten

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

23 apr: Mariska Zweers
24 apr: Thea Coppelmans
26 apr: Brenda Bloemendal
27 apr: Konginsdag.
Kinderen zijn vrij

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

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

9 apr: Tien-minuten-gesprekken groep 1 t/m 7
Boeken lenen ‘De Boekstee’ Gr 3/4 en gr 5/6
10 apr: Tien-minuten-gesprekken groep 1 t/m 7
11 apr: Schoolvoetbaltoernooi
Spel- en Boekenplan
Provinciale voorleeskampioenschap
16 apr: Schoolzwemmen groep 3/4
17 apr: IEP eindtoets groep 8
18 apr: IEP eindtoets groep 8
20 apr: Koningsspelen
23 apr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ Gr 1/2 en gr 7/8
25 apr: Spel- en Boekenplan
26 apr: Zeepkistenrace
27 apr: Koningsdag. Kinderen zijn vrij.
30 apr t/m vrijdag 11 mei: meivakantie

