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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Jij bent mijn held.  
1 Samuel 18: 1-14, 1 Samuel 20 en 1 Samuel 24  
David is een held. Hij heeft de reus verslagen en hij krijgt nog meer eer dan koning Saul. Dat vindt de 
koning natuurlijk niet fijn. Uiteindelijk wordt hij zo boos op David, dat hij hem wil doden. David weet 
aan hem te ontkomen en krijgt zelfs de kans om Saul te verslaan. Maar dat doet hij niet; zo komt de 
koning die God heeft uitgekozen niet aan de macht. 

 
Het thema voor de eerste week na de vakantie: Dat kan toch niet!  
2 Samuel 6: 12-22, 11: 1-27 en 12: 1-9  
Als Saul gestorven is, wordt David koning. Maar gedraagt hij zich ook ‘koninklijk’? Hij danst in zijn 
hemd voor een optocht uit als de ark wordt binnengehaald. En als hij ontdekt hoe mooi zijn buurvrouw 
is, bedenkt hij een vreselijk plan. Er komt een profeet bij hem met een verhaal dat David aan het 
denken zet. 

 
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:   
‘Niemand speelt de baas’ 
 
Welkom 
Luuk en Dustin Vorderhake zijn vorige week begonnen in groep 5 en in groep 7. We wensen jullie 
allebei een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school! 
 
Luizencontrole 
Vorige week heeft er weer een luizencontrole plaatsgevonden. Er zijn geen luizen aangetroffen.  
 
Inleveren boeken ‘De Boekstee’ 
Als u nog boeken van De Boekstee thuis heeft, wilt u deze dan deze week inleveren? De collectie 
wordt binnenkort opgehaald door de bibliotheek in Ommen. In het nieuwe schooljaar kunnen de 
kinderen weer kiezen uit mooie nieuwe boeken.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Verlof en vervanging juf Karin 
Het zwangerschapsverlof van juf Karin zal beginnen op dinsdag 3 juli. Juf Janine en juf Harriet zijn 
bereid om de laatste drie weken voor de zomervakantie extra dagen les te geven aan de kleuters en 
aan groep 5/6. We zijn hier blij mee! Op deze wijze kunnen de kinderen met hun eigen juf het 
schooljaar afsluiten.  
 
Juf Gerda zal op vrijdagochtend 6 juli en op vrijdagochtend 13 juli lesgeven aan de kleuters. Op 
woensdag 5 juli, woensdag 12 juli en op maandag 16 juli zal juf Gerda voor groep 5/6 staan. 
Hieronder staat het volledige schema voor de vervanging van juf Karin t/m de zomervakantie. We 
wensen juf Karin een fijn verlof! 
 

Datum 
 

Maandag 2 juli t/m vrijdag 6 juli Maandag 9 juli t/m vrijdag 13 juli Maandag 16 juli t/m vrijdag 20 juli 

Groep  Groep 1/2 Groep 5/6 Groep 1/2 Groep 5/6 Groep 1/2 Groep 5/6 

Maandag Juf Janine  Juf Harriet  Juf Janine  Juf Harriet  Juf Janine  Juf Gerda  

Dinsdag Juf Janine  Juf Harriet Juf Janine Juf Harriet  Juf Janine  
  

Juf Harriet 
  

Woensdag Juf Janine  Juf Gerda  Juf Janine  Juf Gerda  Juf Janine  
 

Juf Harriet  
  

Donderdag Juf Janine Juf Harriet  Juf Janine  Juf Harriet  Juf Janine  
 

Juf Harriet  

Vrijdag Juf Gerda  Juf Harriet  Juf Gerda  Juf Harriet  Juf Janine  
 

Juf Harriet  
 

 
CITO toetsen 
Vorige week zijn de kinderen begonnen met het maken van de CITO toetsen. De komende weken 
zullen in alle groepen de CITO toetsen worden afgenomen. De tussentijdse en de eindtoetsen van 
CITO worden elk schooljaar in januari en juni afgenomen. Op deze manier krijgen we een goed beeld 
van de voortgang van de kinderen. De toetsen worden afgenomen voor de vakgebieden rekenen, 
spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, taal voor kleuters en  rekenen voor 
kleuters. De resultaten worden meegenomen in het rapport en besproken tijdens de tien-minuten 
gesprekken aan het einde van het schooljaar (tien-minuten-gesprekken op verzoek van de leerkracht), 
in november en in april. 
 
Inloop alle groepen 
Morgen 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 a.s. woensdag vervalt.   
 
Plusgroep 
1 keer in de 14 dagen komt de plusgroep bij elkaar. Het doel van de plusgroep en ons 
meerbegaafdheidbeleid is dat kinderen uitgedaagd blijven om te leren. Er wordt aangesloten bij het 
niveau van elke leerling. De kinderen worden zowel cognitief als sociaal en emotioneel uitgedaagd.  
 
Vorige week woensdag hebben de kinderen op het schoolplein verschillende onderzoeken gedaan. Ze 
hebben o.a. uitgerekend hoeveel zand er in de zandbak kan en hoeveel zand er besteld moet worden 
om de zandbak weer aan te vullen en ze hebben gekeken hoe snel een voorwerp naar beneden valt 
en welke factoren hierbij een rol spelen (gewicht, wrijving etc.). Hieronder enkele foto’s. Op onze site 
staan meer foto’s. 
 

   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardag meester en juffen 
Maandagmorgen 25 juni vieren we de verjaardag van 
de meesters en juffen. We gaan eerst zingen op het 
plein. Daarna vieren we de verjaardag tot 10.00 uur in de groep. Vanaf 10.00 uur gaan we 
gezamenlijk een leuke activiteit doen. Iedereen mag verkleed op school komen. De kinderen hoeven 
geen eten en drinken mee te nemen. ‘s Middags is er een studiemiddag voor de leerkrachten. De 
kinderen zijn deze middag vrij.  
 
Audities ‘Lang Leve de Muziek’ 
Donderdag 31 mei is groep 5/6 naar het 
theater ‘De Hanzehof’ in Zutphen 
geweest. Ze hebben daar auditie gedaan 
voor de ‘Lang Leve de Muziekshow’. Het 
doel van de ‘Lang Leve de Muziek Show’ 
is te laten zien dat muziek belangrijk is in 
de ontwikkeling van elk kind. Groep 5/6 
heeft het prima gedaan, maar ze zijn 
helaas niet door naar de volgende ronde. 
Op www.hoekstee.nl staan de foto’s van 
de auditie.  
 

   
 
Maandvoorstelling groep 3/4 
Vrijdag 1 juni was de maandvoorstelling van groep 3/4. De kinderen hebben tijdens de voorstelling 
verschillende sprookjes uitgebeeld. Veel ouders hebben in de gemeenschapsruimte de voorstelling 
bekeken. De foto’s staan op onze site, www.hoekstee.nl  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Schoolreisje groep 3 t/m 6 
Woensdag 30 mei zijn de kinderen uit groep 3 t/m 6 op schoolreisje geweest naar Dinoland in Zwolle. 
Ze hebben eerst een puzzeltocht gelopen door het park langs verschillende dinosaurussen.  
’s Middags konden de kinderen lasergamen, klimmen op een klimwand, klimmen op een 
hoogteparcours en natuurlijk spelen in de speeltuin. Het was een leuke dag! De foto’s staan in het 
fotoalbum. Op onze Facebookpagina staan nog twee filmpjes. 
 

   
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster 
maandag          11 juni: Margreet Willems 
dinsdag             12 juni: Daphne Hams 
donderdag        14 juni: Janneke Roddenhof 
vrijdag               15 juni: Mariska Binnenmars 
 
maandag           18 juni: Jolien Valk 
dinsdag             19 juni: Jolanda Winters 
donderdag        21 juni: Brenda Bloemendal 
vrijdag               22 juni: Willemien Stoeten 
 
maandag           25 juni: Kinderen ’s middags vrij 
dinsdag             26 juni: Anneke Ringsma 
donderdag        28 juni: Anita Willems 
vrijdag               29 juni: Hendriette Kampman 

Agenda 
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 
Maandag     25 juni: Verjaardag meester en juffen 
                                 Studiemiddag leerkrachten 
                                 Kinderen zijn ’s middags vrij 
Woensdag   27 juni: Spel- en Boekenplan 
Vrijdag         29 juni: Sportdag onderbouw 
 
 
 


