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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Veel geluk!
Ruth 3: 16-18 en 4: 1-17
Boaz wil met Ruth trouwen. Hij wordt dan de eigenaar van het land van Elimelech. Maar er is een
ander familielid dat daar ook recht op heeft. Daarom gaan ze eerst in de stadspoort overleggen. Het
andere familielid doet afstand van zijn rechten, zodat Boaz en Ruth samen verder kunnen. Ze krijgen
een zoon, een kleinzoon van Noömi. Dat kind zal later de opa zijn van koning David.
Het thema voor volgende week is: Wordt vervolgd
Handelingen 1: 1-11
Veertig dagen is Jezus aan zijn leerlingen verschenen. Dan gaat hij naar de hemel, maar dat betekent
niet dat het verhaal is afgelopen. Er komt een vervolg waarin zijn leerlingen een belangrijke rol zullen
spelen.
Lied voor de komende periode: ‘Jezus is de morgenster’
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’
Nieuw bestuurslid gezocht
Aan het einde van het schooljaar legt Erik Binnenmars zijn functie als bestuurslid voor onze school
naast zich neer. Erik heeft 8 jaar in het bestuur gezeten. We willen hem hartelijk bedanken voor zijn
inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren. 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: 06-41334644).
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van PCBS de Hoekstee
Thea Coppelmans
Schoolreisjes
Op maandag 27 mei gaan de kleuters op schoolreisje naar
Cobus Speelkasteel in Rheeze. De kinderen uit groep 3 t/m 6
gaan op woensdag 29 mei op schoolreisje naar het Dolfinarium
in Harderwijk. Iedereen heeft hierover een brief meegehad met
informatie. Allemaal veel plezier toegewenst!
Studiemiddag
Op maandag 3 juni zijn alle kinderen ’s middags vrij i.v.m. een studiemiddag van de leerkrachten.

Nieuwe digiborden
In alle groepen zijn vorige week nieuwe digiborden geplaatst.
Naast de verbeterde kwaliteit van de borden zijn ze ook
verstelbaar in hoogte. Het bord van de kleuters kan zelfs draaien
zodat, als de kinderen in de kring zitten, het bord goed zichtbaar is.
Taalfeest
Vorige week donderdag was het taalfeest voor groep 1/2. De kleuters hebben samen met ouders en
leerkrachten verschillende taalspelletjes gespeeld. Alle ouders die geholpen hebben, hartelijk dank!
Bekijk alle foto’s op onze site.

Schoolkamp
Vorige week maandag t/m woensdag zijn de kinderen uit
groep 7/8 op schoolkamp naar kampeerboerderij ‘De
Langenberg’ in Rijssen geweest. De kinderen zaten in een
prachtige kampeerboerderij aan de rand van het bos. In het
bos hebben ze verschillende spelletjes gespeeld, zoals een
fotopuzzeltocht en het dierengeluidenspel. Voor alle spelletjes
en opdrachten tijdens het kamp kregen de kinderen punten.
Uiteindelijk hebben ‘De Scouts’ (Stijn, Tess, Jade, Yara en
Sven) de meeste punten behaald. Dinsdag hebben de
kinderen zich vermaakt in Avonturenpark Hellendoorn.
Natuurlijk was er op de laatste dag de bonte avond. Het
waren drie leuke dagen! Bekijk alle foto’s op onze site.

Pleinwachtrooster
Maandag
20 mei: Mirjam Otten
Dinsdag
21 mei: Katja Lennips
Donderdag 23 mei: Marijke Bakhuis
Vrijdag
24 mei: Margreet Willems
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

27 mei: Winanda Reefhuis
28 mei: Ineke Kuilder
30 mei: Hemelvaart
31 mei: Vrije dag
3 juni: Studiemiddag
Kinderen zijn ’s middags vrij
4 juni: Daphne Harms
6 juni: Marlies Hans
7 juni: Henriette v/d Vegt

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag 20 mei: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Woensdag 22 mei: Spel- en Boekenplan
Maandag 27 mei: Schoolreisje groep 1/2
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 7/8
Woensdag 29 mei: Schoolreisje groep 3 t/m 6
Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag
Vrijdag
31 mei: Vrije dag
Maandag
3 juni: ’s Middags zijn de kinderen vrij i.v.m.
studiemiddag van de leerkrachten
Woensdag 5 juni: Spel- en Boekenplan
Vrijdag
7 juni: Maandvoorstelling groep 3/4
Maandag 10 juni: Pinksteren. Kinderen zijn vrij.
Spel- en Boekenplan
Dinsdag
11 juni: Inloop in alle groepen

