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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Help, help, hoera! 
Johannes 11: 45-47 en 12: 1-19 
Er klinken verschillende geluiden door elkaar. Veel mensen juichen voor Jezus, ze zijn blij om wat Hij 
doet en wie Hij is. Maar er zijn ook mensen die het maar niks vinden. Zij willen dat er een einde komt 
aan Jezus’ optreden. 
 
Het thema voor volgende week is: Moet het echt? 
Johannes 12: 20-36 en 13: 1-30 
Jezus vertelt zijn leerlingen wat er zal gaan gebeuren: Hij zal dood gemaakt worden en weer opstaan. 
Moet dat echt? Tijdens een maaltijd knielt Jezus neer en wast de voeten van zijn leerlingen. Hoort dat 
wel zo, een meester die de voeten van zijn leerlingen wast? Het moet echt zo, vertelt Jezus. Als je bij 
Hem wilt horen, moet je worden zoals Hij. 
 
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 helpen elkaar’ 
 
Ledenavond 
A.s. woensdag om 20.30 uur is de jaarlijkse ledenavond. U heeft 
twee weken geleden de uitnodiging ontvangen. Aan het begin 
van de ledenavond zal Bureau Halt aanwezig zijn. De kinderen 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. U kunt zich opgeven voor deze 
avond door een mail te sturen naar de secretaris van het bestuur Jolanda Winters. Het mailadres is 
(m.winters@hetnet.nl). We hopen natuurlijk op uw komst!  
Het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Week van de Lentekriebels 
Van maandag 18 maart t/m vrijdag 22 maart 
besteden we aandacht aan de ‘Week v/d 
Lentekriebels’. De Week van de Lentekriebels 
heeft als doel om kinderen van groep 1 t/m 8 te 
ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling en 
te leren verantwoorde keuzes te maken. Dit 
draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat. In elke groep zal er 
deze week aandacht besteed worden aan deze week d.m.v. het geven van lessen, waarbij de 
kinderen leren een positief zelfbeeld te krijgen en adequate vaardigheden te ontwikkelen in de 
omgang met een ander.  
 
Inloop in alle groepen 
A.s. donderdag 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 a.s. woensdag bij de kleuters vervalt.  
 
Maandvoorstelling groep 5/6 
Vrijdag 22 maart is de maandvoorstelling van groep 5/6. Alle ouders en de kinderen uit groep 5/6 zijn 
van harte welkom om de voorstelling om 11.30 uur te bekijken in de gemeenschapsruimte. 
 
Gezond eten 
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 werken de komende weken 
over gezond eten en het belang van het eten van groente en 
fruit. Donderdag 28 maart is er een KlasseLunch voor de 
kinderen uit groep 7/8. Alle kinderen uit groep 7/8 blijven op deze 
dag over op school en eten in de middagpauze van deze lekkere 
lunch. Kinderen uit groep 5/6, die elke donderdag overblijven, 
mogen ook mee eten van de Klasselunch. Meer informatie over 
de lesprogramma’s en de Klasselunch taan op 
www.ikeethetbeter.nl.  
 
Voorlichting Platform Gehandicapten 
Vorige week donderdag heeft Platform Gehandicapten Hardenberg voorlichting gegeven aan groep 
7/8. De kinderen hebben o.a geleerd hoe het is om met een blindengeleidestok te lopen en ze hebben 
ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl. Op onze 
facebookpagina staat een filmpje.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Project ‘Europa’ 
Donderdagmiddag 3 maart was de afsluiting van het project ‘Europa’. Samen met de ouders hebben 
de kinderen om 13.15 uur een quiz gespeeld. Daarna hebben alle kinderen iets laten zien op het 
podium. Het was een gezellige middag! 
 
Tijdens het project hebben we o.a. samen met twee koks Europese gerechten gekookt. Ook is 
tekenares Babette Duinkerken van Babettes Art Tekenpraktijk op school geweest om een 
tekenworkshop te geven aan de groepen 3 t/m 8. Alle foto’s zijn te bekijken op www.hoekstee.nl.  
 

   
 
Leerzaam uitje 
Vrijdag 8 maart zijn de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 
samen met de leerkrachten met de trein naar Amsterdam 
geweest. Om 9.16 uur zijn we vertrokken uit Mariënberg. 
Om 11 uur waren we op het Centraal Station in 

Amsterdam. Via de Dam zijn we naar 
het Anne Frankhuis gelopen. We 
kregen daar een uitleg over de 
Tweede Wereldoorlog en het leven 
van Anne Frank. Daarna hebben we 
het Achterhuis bezocht. Na het 
indrukwekkende bezoek hebben we 
op de Dam gegeten. Om 15.00 uur hebben we een rondvaart gemaakt door de 
grachten. Aan het einde van de middag hebben we op het Centraal Station patat 
gegeten. Om 19.15 uur waren we weer terug in Mariënberg. Het was een 
gezellige en leerzame dag! Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.  

 

    
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster  
Maandag      18 maart: Mirjam Otten 
Dinsdag        19 maart: Jolien Valk 
Donderdag    21 maart: Daniella de Bok 
Vrijdag          22 maart: Henriette v/d Vegt 
 
Maandag      25 maart: Winanda Reefhuis 
Dinsdag        26 maart: Katja Lennips 
Donderdag   28 maart: Lilian Nijenhuis 
Vrijdag          29 maart: Willemien Stoeten 
 
Maandag       1 april: Nanda Hofsink 
Dinsdag         2 april: Ineke Kuilder 
Donderdag    4 april: Marlies Dogger 
Vrijdag           5 april: Henrieth Flierman 

Agenda 
Maandag    18 mrt: Week v/d Lentekriebels 
                                Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8      
                                Schoolzwemmen gr 3/4 
Woensdag  20 mrt: Spel- en Boekenplan 
                                Ledenavond en voorlichting Bureau Halt 
Donderdag  21 mrt: Inloop in alle groepen 
Vrijdag         22 mrt: Maandvoorstelling gr 5/6 
Maandag     25 mrt t/m vrijdag 29 mrt: Week v/d techniek 
Maandag     25 mrt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6 
Donderdag  28 mrt: KlasseLunch gr 7/8 
Maandag       1 apr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8      
                                Schoolzwemmen gr 3/4 
Woensdag     3 apr: Spel- en Boekenplan 
 


