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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Ik vecht voor jou 
Johannes 13: 31-38 en 18: 1-27 
Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan hij dat ook? Kun je iemand blijven helpen als je 
zelf bang en onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie keer dat hij Jezus niet kent. 
 
Het thema voor volgende week is: Is dit de koning? 
Johannes 18: 28-40 en 19: 1-37 
Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen en uitgelachen. Is dat nou een koning? 
Uiteindelijk sterft Jezus aan het kruis. Hij lijkt wel een misdadiger. Moet het verhaal dan zo aflopen? 
 
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’ 
 
Taalfeest  
Morgenmiddag is het taalfeest voor groep 3/4. Het taalfeest wordt gehouden in 
sporthal ‘De Sprong’. Tijdens de activiteiten komen verschillende aspecten van 
taal aan bod, zoals woordenschat, lezen en taalbegrip. De gymles van de 
groepen 5 t/m 8 gaat gewoon door. Meester Kenny gaat samen met de 
kinderen voetballen op het sportveld in Beerzerveld.   
 
Schoolvoetval 
De kinderen uit groep 7/8 doen dit jaar weer mee met het schoolvoetbaltoernooi. Het toernooi wordt 
a.s. woensdagmiddag gehouden op sportpark ‘Westbroek’ in Ommen. Veel succes allemaal! 
 
Wedstrijdschema schoolvoetbal: 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Tien-minuten-gesprekken  
Maandag 8 april en dinsdag 9 april 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). 
 
Inloop in alle groepen 
Donderdag 21 maart was er weer een inloop in alle groepen. Veel ouders en kinderen hebben een 
kijkje genomen in de groep. De volgende inloop in alle groepen is op dinsdag 11 juni. 
 
 
Bezoek boerderij familie Zandman 
Groep 1/2 brengt a.s. vrijdag een bezoek aan de boerderij van 
de familie Zandman. De school begint gewoon om 8.45 uur. 
Wilt u uw zoon of dochter wel drinken en eten meegeven voor 
de kleine pauze? De kleuters vertrekken om 9.00 uur en zijn 
om 12 uur weer terug op school. Veel plezier!  
 
 
Koningsspelen en vrijmarkt 
Op vrijdag 12 april staan de Koningsspelen en de vrijmarkt gepland. Samen met de 
activiteitencommissie hebben we voor deze dag leuke activiteiten bedacht. De kinderen beginnen  
’s morgens met het Koningsontbijt. Om 9.30 uur gaan alle groepen 
kijken naar de landelijke opening van de Koningsspelen. Deze wordt 
rechtstreeks uitgezonden op de televisie en wordt geopend door 
koning Willem Alexander. Daarna gaan we verschillende spelletjes 
doen in en rond school. De kinderen hoeven op deze morgen geen 
drinken en fruit mee te nemen. Om 12 uur is iedereen vrij. 
 

’s Middags om 14.00 uur begint de vrijmarkt en deze duurt tot 16.30 
uur. Er zullen verschillende leuke activiteiten georganiseerd worden. 
De kinderen mogen zelf spullen verkopen. We organiseren de 
wedstrijd ‘Heel Hoekstee Bakt’ en ‘Hoekstee Got Talent!’. Iedereen 
heeft hierover een brief met daarin een uitleg meegekregen naar 
huis. Opgeven voor het verkopen van spullen, ‘Heel Hoekstee Bakt’ 
en ‘Hoekstee Got Talent!’ kan bij juf Karin of meester Henk t/m 
donderdag 4 april. Vergeet niet een leuke naam te verzinnen voor je 
baksel en/of je act. Succes allemaal met de voorbereidingen! 

 
Bij Ons Dagkamp 
Van maandag 19 augustus t/m donderdag 22 augustus organiseren Priscilla en 
Ruud Pleeging (de vader en moeder van Roxanne) weer een zomerkamp voor 
kinderen van 7 t/m 12 jaar oud. Het zomerkamp wordt al vijf jaar georganiseerd 
en elk jaar melden zich veel kinderen aan om samen leuke activiteiten te doen. 
Vandaag hebben de kinderen een flyer meegekregen. Voor meer informatie kun 
je ook kijken op www.bijonsdagkamp.nl. Aanmelden kan t/m 31 mei.   
 
Afname IEP eindtoets  
De kinderen uit groep 8 hebben in februari het advies gekregen voor het VO. Op dinsdag 16 april en 
woensdag 17 april maken de kinderen uit groep 8 de IEP eindtoets. Alle kinderen in groep 8, veel 
succes met het maken van de toets! 
 
Paasviering 
Donderdag 18 april 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. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Gezond eten 
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben de afgelopen weken gewerkt over gezond eten en het 
belang van het eten van groente en fruit. Donderdag 28 maart was er een KlasseLunch voor de 
kinderen uit groep 7/8. Kinderen uit groep 5/6, die elke donderdag overblijven, mochten ook mee eten 
van de Klasselunch. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.   
 

   
 
Maandvoorstelling groep 5/6 
Vrijdagmorgen 22 maart was de maandvoorstelling van groep 5/6. De kinderen hebben het verschil 
laten zien tussen reclames uit de jaren 80 en 90 en de huidige reclames. Bekijk alle foto’s op 
www.hoekstee.nl.  
 

   
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster  
Maandag       1 april: Nanda Hofsink 
Dinsdag         2 april: Ineke Kuilder 
Donderdag    4 april: Marlies Dogger 
Vrijdag           5 april: Henrieth Flierman 
 
Maandag       8 april: Janneke Roddenhof 
Dinsdag         9 april: Daphne Harms 
Donderdag   11 april: Anneke Ringsma 
Vrijdag          12 april: Groep 1 t/m 8 om 12 uur vrij 
 
Maandag       15 april: Jan Schottert 
Dinsdag         16 april: Thea Coppelmans 
Donderdag    18 april: Kinderen eten op school 

Agenda 
Maandag       1 apr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8      
                                Schoolzwemmen gr 3/4 
Dinsdag         2 apr: Taalfeest groep 3/4 
Woensdag     3 apr: Schoolvoetbaltoernooi 
                                 Spel- en Boekenplan 
Vrijdag           5 apr: Groep 1/2 gaat naar de boerderij 
Maandag       8 apr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6                  
                                Tien-minuten-gesprekken 
Dinsdag         9 apr: Tien-minuten-gesprekken 
Vrijdag         12 apr: Koningsspelen en vrijmarkt 
                                 Kinderen zijn om 12 uur vrij 
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 


