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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Jezus leeft! 
Johannes 19: 38-42 en 20: 1-23 
Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. De dood is overwonnen, Jezus leeft 
 
Het thema voor volgende week is: Ik help je wel  
Ruth 1: 1-22 en 2: 1-17  
Naömi is uit Betlehem naar Moab verhuisd. In Moab sterven haar man Elimelech en haar beide zonen. 
Staat Naömi er nu helemaal alleen voor? Ze besluit terug te gaan naar Betlehem. Ruth, haar 
Moabitische schoondochter, gaat met haar mee. In Betlehem mag Ruth aren rapen op het land van 
Boaz. 
 
Lied voor de komende periode: ‘Wie ben jij?’ cd ‘Oke4kids’ 
 
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 lacht uit’ 
 
Scholing Kanjertraining 
Het team volgt regelmatig extra scholing om op een goede wijze de 
Kanjertraining te geven. Juf Karin en juf Harriet werken sinds een 
paar jaar op De Hoekstee en hadden daarom nog niet zoveel 
scholingsdagen gevolgd als de overige teamleden. In januari en 
vorige week donderdag hebben ze daarom extra cursusdagen 
gevolgd. Volgend schooljaar gaan we weer een teamscholing van 
de Kanjertraining volgen. Wilt u meer lezen over de Kanjertraining 
kijk dan op www.kanjertraining.nl of op onze site www.hoekstee.nl.   
 
Welkom en afscheid 
Sophie en Lotte Nijenhuis gaan verhuizen naar Kloosterhaar. Na de meivakantie beginnen ze op hun 
nieuwe school. Brith de Jong begint op maandag 13 mei op de Professor Waterinkschool in 
Hardenberg. Brith, Sophie en Lotte, veel succes op jullie nieuwe school!  
 
Vanmorgen is Eva Hartman voor het eerst bij ons op school geweest. Op 31 mei wordt Eva 4 jaar en 
zal ze beginnen in groep 1. We wensen je een fijne tijd bij ons op school! 
 
Artikel over Snappet 
Elke school in Nederland ontvangt het tijdschrift PO Management. Dit tijdschrift 
komt twee keer per jaar uit. In deze uitgave staat een artikel over het gebruik van 
Snappet. Een deel van het artikel is geschreven n.a.v. een bezoek van de 
schrijver aan onze school. In de bijlage van deze nieuwsbrief is het artikel te lezen.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Jarigen 
Hieronder de jarigen voor de komende periode. Allemaal een fijne verjaardag toegewenst! 
 
  9 mei: Tara Lennips  
15 mei: Lotte Binnenmars  
17 mei: Torsten Reefhuis  
20 mei: Ashley Bruns  
24 mei: Femke Willems  
29 mei: Niek Lubbers  
31 mei: Eva Hartman  
 
Klasbord 
Gelijk met de inschrijfformulieren voor uw zoon of dochter heeft u de inlogcodes ontvangen voor 
Klasbord. Mocht u de inlogcodes kwijt zijn dan kunt u deze ophalen bij meester Henk.  
 
Verkeersexamen 
Donderdag 4 april was het theoretisch verkeersexamen voor groep 
7/8. Alle kinderern zijn hierovoor geslaagd! Op donderdag 11 april 
was het praktisch verkeersexamen in Ommen. Op het moment van 
het verschijnen van deze nieuwsbrief is de uitslag van het praktisch 
verkeersexamen nog niet bekend. Tijdens het praktisch 
verkeersexamen hebben de verkeersouders geholpen met de 
beoordeling. Hartelijk dank hiervoor.  
 
Afname IEP eindtoets  
De kinderen uit groep 8 hebben in februari het advies gekregen voor het VO. Morgen en woensdag 
maken de kinderen uit groep 8 de IEP eindtoets. Alle kinderen in groep 8, veel succes met het maken 
van de toets! 
 
Paasviering 
A.s. donderdag vieren we met de kinderen het Paasfeest. We beginnen met een gezamenlijke viering 
en daarna worden de kinderen in groepjes verdeeld. We gaan verschillende leuke activiteiten doen. 
De kinderen hoeven op deze dag geen fruit mee te nemen. Tussen de middag eten we samen in de 
gemeenschapsruimte. De activiteitencommissie zorgt voor een lekkere paaslunch. De kinderen gaan 
dus niet naar huis om te eten. Wilt u uw zoon of dochter een plastic tas meegeven? Om 13.30 uur is 
iedereen vrij. 
 
Plusgroep 
De plusgroep bovenbouw heeft samen met juf Henriette geleerd hoe je moet programmeren. Met 
behulp van een computerprogramma hebben de kinderen een virtueel verhaal gemaakt met 
verschillende animaties. Ook hebben de kinderen gewerkt met de Lego Mindstorms.  
 

   
 
 
Schoolkamp 
Van maandag 13 mei t/m woensdag 15 mei gaan de kinderen uit 
groep 7/8 op schoolkamp naar kampeerboerderij ‘De 
Langenberg’ in Rijssen. Vorige week is er een brief meegegeven 
met alle informatie over deze leuke dagen! De kinderen uit de 
groepen 1 t/m 4 zijn deze dagen vrij.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Koningsspelen en de vrijmarkt 
Vrijdag waren Koningsspelen en de vrijmarkt. ‘s Morgens zijn we begonnen met een lekker 
‘Koningsontbijt’. Na het ontbijt hebben we gekeken naar de landelijke opening van de Koningsspelen 
op tv. Vanaf 10 uur hebben de kinderen onder begeleiding van ouders spelletjes gespeeld op het 
schoolplein. 

Vrijdagmiddag om 14.00 uur begon de vrijmarkt. Veel mensen 
hebben de vrijmarkt bezocht. Ze konden verschillende leuke 
activiteiten doen zoals doelschieten, sjoelen en natuurlijk 
werden er veel spullen verkocht. Ook heeft de 
activiteitencommissie veel poffertjes verkocht. Tijdens de 
vrijmarkt waren er verschillende optredens. De wedstrijd 
‘Hoekstee Got Talent’ is gewonnen door Stijn en Yara. Veel 
kinderen hebben ook meegedaan met de wedstrijd ‘Heel 
Hoekstee Bakt’. De jury vond het een moeilijke keuze. Er waren cupcakes, taartjes en veel hartige 
hapjes. De winnaar was Jurre Dunnewind. Het was een gezellige middag! Iedereen die geholpen 
heeft met de Koningsspelen en de vrijmarkt, hartelijk dank. We bedanken Diederik Telman voor het 
maken van de mooie flyer. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.  

   
 
 
Taalfeest groep 3/4 
Dinsdagmiddag 2 april was in sporthal ‘De Sprong’ het taalfeest voor 
groep 3/4. Tijdens de activiteiten kwamen verschillende aspecten van 
taal aan bod, zoals woordenschat, lezen en taalbegrip. Alle ouders 
die geholpen hebben, hartelijk dank! Bekijk alle foto’s op onze site.  
 
 
 
Groep 7/8 kampioen en winnaar van de Fair Play prijs! 
Woensdagmiddag 3 april was het schoolvoetbaltoernooi in Ommen. 
Het was een hele leuke middag. We zijn kampioen geworden en we 
hebben de fair play prijs gewonnen! Gefeliciteerd Frits, Jorn, 
Roxanne, Manon, Kenji, Daley, Tess, Jade, Stef en Dustin. Bekijk 
alle foto’s op www.hoekstee.nl.  
 
 
 

   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bezoek boerderij familie Zandman 
Vrijdagmorgen 5 april zijn de kleuters naar de 
boerderij van de familie Zandman in Beerze geweest. 
Ze kregen een rondleiding over de boerderij en ze 
hebben de lekkere zelfgemaakte kaas geproefd. Alle 
kinderen kregen aan het eind een echte melkdiploma! 
Familie Zandman bedankt voor de leuke morgen! Alle 
ouders die gereden hebben hartelijk dank! Bekijk alle 
foto’s op www.hoekstee.nl.  
 

   
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster  
Maandag       15 april: Jan Schottert 
Dinsdag         16 april: Thea Coppelmans 
Donderdag    18 april: Kinderen eten op school 
 
Maandag        6 mei: Jacqueline v/d Werfhorst 
Dinsdag          7 mei: Miranda Willems 
Donderdag     9 mei: Marijn Willems 
Vrijdag          10 mei: Jolanda Winters 
 
Maandag      13 mei: Thea Coppelmans 
Dinsdag        14 mei: Jolien Valk 
Donderdag   16 mei: Daniella de Bok 
Vrijdag          17 mei: Annemarie Kamphuis 

Agenda 
Maandag    15 apr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8      
                                Schoolzwemmen gr 3/4 
Dinsdag      16 apr: IEP Eindtoets 
Woensdag  17 apr: IEP Eindtoets 
                               Spel- en Boekenplan 
Donderdag 18 apr: Paasviering. Kinderen eten op school  
                               en zijn om 13.30 uur vrij 
Vrijdag        19 apr: Goede Vrijdag 
Maandag    22 apr t/m vrijdag 3 mei: Meivakantie 
 
Maandag      6 mei: Luizencontrole 
                                Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6 
Woensdag    8 mei: Spel- en Boekenplan 
Maandag    13 mei t/m woensdag 15 mei:  
                                Schoolkamp gr 7/8 
                                Gr 1 t/m 4 is vrij 


