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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Water en vuur
1 Koningen 18: 20-46
De Israëlieten moeten kiezen tussen Baäl en de Heer. Die twee gaan niet samen, het is de één of de
ander. Om te laten zien dat God macht heeft, stelt Elia voor dat ze om vuur zullen bidden. De profeten
van Baäl bidden zich een ongeluk, maar worden niet gehoord. Elia’s gebed wordt wel verhoord, zelfs
nadat hij het altaar eerst onder water zet.
Het thema voor volgende week is: Je bent niet alleen
1 Koningen 19: 1-21
Izebel, de vrouw van koning Achab, staat Elia naar het leven. Hij vlucht en komt terecht onder een
bremstruik, waar hij God vraagt om een eind aan zijn leven te maken. Na een reis van veertig dagen
komt Elia bij de Horeb, waar hij de Eeuwige ontmoet. Elia is niet alleen.
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:
‘We helpen elkaar’
Welkom
Kiara Bouwhuis is vorige week begonnen in groep 6. We wensen je een fijne en leerzame tijd toe bij
ons op school!
Nieuw bestuurslid
Voor Erik Binnenmars was dit het laatste jaar als lid van het bestuur. Laura Immink zal Erik
Binnenmars vervangen. We willen Erik hartelijk bedanken voor zijn inzet! We wensen Laura veel
succes met het haar nieuwe werkzaamheden. Naast Laura Immink zitten Thea Coppelmans
(voorzitter), Miranda Lubbers (nieuwe penningmeester) en Jolanda Winters (secretaris) in het bestuur.
Mijn naam is Laura Magdalena Immink – Alvarez Chavez. Ik ben 42 jaar oud en kom uit Mexico. Sinds
2004 woon ik in Nederland. Ik ben getrouwd met Andre Immink en heb drie kinderen: Sven, Sophie en
Daan. In mijn dagelijks leven werk ik bij Fire Stop Holland. Fire Stop Holland ontwerpt en monteert
sprinklerinstallaties voor brandbestrijding. Het leek mij een goed idee om meer betrokken te zijn bij
school en heb mij daarom opgegeven om lid te worden van het bestuur.
Met vriendelijke groet,
Laura Immink

Verlof juf Harriet
Het zwangerschapsverlof van juf Harriet zal beginnen op maandag 8 juli. Juf Karin en juf Gerda zijn
bereid om de laatste week voor de zomervakantie extra dagen les te geven aan groep 5/6. Juf Karin
staat de laatste schoolweek op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag voor de groep. Juf Gerda
zal op dinsdag 9 juli lesgeven aan groep 5/6. We wensen juf Harriet een goed verlof!
Zending
Elke maandag tijdens de weekopening zamelen we geld in dat de kinderen van thuis
hebben meegebracht. We willen kinderen graag leren dat het goed is om te delen. Zeker
met kinderen die het veel minder goed hebben dan wij. We hebben twee projecten die
we als school steunen. Hieronder staan ze nog een keer op een rijtje.
Stichting ‘Naar school in Haiti’
Elk kind heeft recht op voeding, kleding, onderdak en onderwijs.
Dit recht wordt werkelijkheid voor de kinderen in Haïti die gesteund
worden door de ‘Stichting Naar School in Haiti’. De stichting is ervan
overtuigd dat het volgen van onderwijs het begin is van het einde
van armoede. Naast onderwijs wordt ook hulp geboden op het
gebied van tijdelijk onderdak, maaltijden en medische zorg.
Hart voor Nepal
Rianne Binnenmars , een leerkracht uit Den Ham, werkt in Nepal. Rianne is namens de
Gereformeerde kerk van Den Ham en Interserve uitgezonden naar dit land. Ook in Nepal wordt er
alles aan gedaan om de kinderen van goed onderwijs te voorzien.
Verdere uitleg over beide projecten is te lezen op onze site. We hopen dat alle kinderen de komende
weken geld meenemen, zodat we een mooi bedrag kunnen geven aan beide projecten.
Groep 2 naar groep 3
De kinderen uit groep 2 gaan donderdag 27 juni en dinsdag 2 juli kijken in groep 3. Op de laatste
woensdag van het schooljaar, woensdag 10 juli, gaan alle kinderen kijken in hun nieuwe groep.
Schoonmaakavond
Op dinsdag 2 juli is er weer een schoonmaakavond. We willen u vragen of u
op deze avond kunt helpen schoonmaken. We hopen u dan met een emmer
en een doek te mogen begroeten. De schoonmaakavond begint om 19.00 uur
en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Omdat tijdens deze schoonmaakavond ook
het kleuterspeelgoed moet worden schoongemaakt, hopen wij op een grote
opkomst.
Spel- en Boekenplan
Wilt u alle tasjes met spelletjes en boeken van het Spel- en Boekenplan deze week of volgende week
weer terugbrengen op school? Wilt u de tasjes wassen, zodat we deze
volgend jaar weer kunnen gebruiken? Alvast hartelijk dank!
De Spel- en Boekenplan ouders

Privacy
In juni 2018 heeft u de brief n.a.v. de invoering van de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) ontvangen. In de brief kon u de onderstaande vragen beantwoorden:
O Ik geef toestemming voor het plaatsen van foto’s en filmpjes op de Facebookpagina, Klasbord, het
Twitteraccount en de website van PCBS De Hoekstee.
O Ik geef toestemming voor het plaatsen van de voor- en achternaam van onze zoon en/of dochter in
de schoolkalender en het plaatsen van ons telefoonnummer.
O In sommige gevallen wordt de voor- en achternaam en de adresgegeven en telefoonnummer
geplaatst in de schoolgids (bijvoorbeeld als u plaatsneemt in een commissie, bestuur of MR etc.). Ik
geef hiervoor toestemming.
Wij zijn verplicht een aantal keren per jaar u er op te wijzen dat u te allen tijde uw keuze kunt wijzigen.
Mocht u uw keuze willen wijzigen dan kunt u dit aangeven bij meester Henk of een mail sturen naar
pcbsdehoekstee@gmail.com.
ANWB Streetwise
Woensdag 5 juni is ANWB Streetwise bij ons op school
geweest. ANWB Streetwise is een praktische training in
verkeersvaardigheid, ontwikkeld voor kinderen in de
leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Groep 1/2 heeft o.a. geleerd
om goed over te steken bij een zebrapad en ze hebben
de verkeersborden bekeken. Groep 3/4 heeft o.a.
gefietst in de gymzaal en geleerd om goed uit te kijken
en te stoppen voor het rode licht en een zebrapad. Ook
kregen ze allemaal een mooie helm mee naar huis. Op
het kerkplein stond een auto, waarin de kinderen van
groep 5/6 mochten plaatsnemen. Ze hebben o.a.
geleerd hoe lang een remweg kan zijn. Groep 7/8 heeft behendigheidsoefeningen gedaan op de fiets
en op een elektrische step. Bekijk alle foto’s op onze site. Op onze facebookpagina staan twee leuke
filmpjes.

Maandvoorstelling groep 3/4
Vrijdag 7 juni was de maandvoorstelling van groep 3/4. De kinderen hebben o.a. een prentenboek
uitgebeeld en ze hebben voorbeelden van verschillende sporten laten zien. Bekijk alle foto’s op
www.hoekstee.nl.

Pleinwachtrooster
Maandag
17 juni: Nanda Hofsink
Dinsdag
18 juni: Miranda Willems
Donderdag 20 juni: Marijn Willems
Vrijdag
21 juni: Henrieth Flierman
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

24 juni: Janneke Roddenhof
25 juni: Jolien Valk
27 juni: Daniella de Bok
28 juni: Jolanda Winters

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

1 juli: Jan Schottert
2 juli: Katja Lennips
4 juli: Marijke Bakhuis
5 juli: Annemarie Kamhuis

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

8 juli: Groep 1 t/m 8 om 12 uur vrij
9 juli: Ineke Kuilder
11 juli: Marlies Hans
12 juli: Groep 1 t/m 8 om 10.30 uur vrij

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag 17 juni t/m vrijdag 21 juni:
Boeken inleveren van ‘De Boekstee’
en van het Spel- en Boekenplan
Donderdag 27 juni: Groep 2 gaat kijken in groep 3
Vrijdag
28 juni: Sportdag onderbouw
Maandag
1 juli t/m vrijdag 5 juli:
Tien-minuten-gesprekken op verzoek leerkracht
Dinsdag
2 juli: Groep 2 gaat kijken in groep 3
Schoonmaakavond
Woensdag 3 juli: Ontvangst nieuwe lln Vechtdal College
Donderdag 4 juli: Rapport mee
Maandag
8 juli: Feestavond om 19.00 uur en afscheid gr 8
Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij
Dinsdag
9 juli: School begint om 9.30 uur.
’s Middags afsluitende activiteit gr 8
Woensdag 10 juli: Wisselmorgen
Donderdag 11 juli: School begint om 10.30 uur. Slotfeestdag.
Om 15.00 uur is er een borrel georganiseerd
door het bestuur
Vrijdag
12 juli: Groep 1 t/m 8 om 10.30 uur vrij

