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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Geef het door!  
Handelingen 1: 12-26, 2: 1-13 en 3: 1-10  
Na de hemelvaart van Jezus weten de leerlingen niet goed hoe het verder moet. Maar er gebeurt een 
wonder: De Geest van God komt over hen. Ze raken in vuur en vlam en gaan door met het werk dat 
Jezus gedaan heeft. Dat gaat zó ver, dat zelfs een verlamde man weer gaat lopen. 
 
Het thema voor volgende week is: Wie kun je vertrouwen? 
1 Koningen 17: 1-24 
Koning Achab vertrouwt op de god Baäl, Elia vertrouwt op de God van Israël. In zijn naam zegt de 
profeet dat er droogte zal zijn in het land. Later vraagt Elia een weduwe om hem haar laatste eten te 
geven, God zal ervoor zorgen dat zij ook genoeg heeft. Durft zij daarop te vertrouwen? 
 
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 vertrouwen elkaar’ 
 
Jarigen 
Hieronder de jarigen voor de komende periode. Allemaal een fijne verjaardag toegewenst! 
 
  3 juni: Jaron Dogger  
  8 juni: Lennon Hofsink 
26 juni: Stef Coppelmans  
26 juni: Cas Kleinjan  
28 juni: Vince Bijkerk  
 
Prachtige score IEP Eindtoets! 
De uitslag van de IEP Eindtoets is bekend. We zijn blij om te 
melden dat we als school op alle vakgebieden (rekenen, taal en 
lezen) ruim boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord!  
De schoolscore is 90. Het landelijk gemiddelde is 81.  
De kinderen in groep 8 hebben allemaal, op hun eigen niveau, 
prima gescoord.  
We zijn hier natuurlijk erg trots op! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Vacature groep 1/2 
Juf Willemieke gaat volgend schooljaar op een andere school werken. Hierdoor ontstaat er een 
vacature in groep 1/2. Vorige week woensdag heeft er o.a. een advertentie in De Toren gestaan.  
Over een paar weken nemen we afscheid van juf Willemieke en krijgen de kinderen een brief mee 
naar huis, waarop de formatie te lezen is voor het nieuwe schooljaar. 
 
Streetwise 
Aanstaande woensdag komt ANWB Streetwise bij ons op school. 
ANWB Streetwise is een praktische training in 
verkeersvaardigheid, ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 4 
t/m 12 jaar. Groep 3/4 gaat naar de gymzaal. Groep 7/8 gaat 
behendigheidsoefeningen uitvoeren op de fiets. De kinderen uit groep 3/4 moeten daarom de 
gymschoenen meenemen en groep 7/8 moet op de fiets naar school komen. Vandaag hebben de 
kinderen een folder meegekregen met informatie. De medewerkers van ANWB Streetwise zijn samen 
met de ouders van de verkeerscommissie van 8.45 uur tot 12.30 uur op school. De kinderen kunnen, 
net als elke andere schooldag, zelf drinken en fruit meenemen naar school. Veel plezier allemaal!  
 
CITO toetsen 
De komende weken zullen in alle groepen de CITO toetsen worden afgenomen. De tussentijdse en de 
eindtoetsen van CITO worden elk schooljaar in januari en juni afgenomen. Op deze manier krijgen we 
een goed beeld van de voortgang van de kinderen. De toetsen worden afgenomen voor de 
vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, taal voor kleuters en 
rekenen voor kleuters. De resultaten worden meegenomen in het rapport en besproken tijdens de 
tien-minuten gesprekken aan het einde van het schooljaar (dit zijn tien-minuten-gesprekken op 
verzoek van de leerkracht), in november en in april. 
 
Maandvoorstelling groep 3/4 
Vrijdag 7 juni is de maandvoorstelling van groep 3/4. Alle ouders van de kinderen uit groep 3/4 zijn 
van harte welkom om de voorstelling om 11.30 uur te bekijken in de gemeenschapsruimte. 
 
Inloop in alle groepen 
Dinsdag 11 juni 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 de kleuters van a.s. woensdag vervalt. 
 
Schoolreisjes 
Op maandag 27 mei zijn de kleuters op schoolreisje geweest 
naar Cobus Speelkasteel in Rheeze. De kinderen uit groep 3 
t/m 6 gingen op woensdag 29 mei op schoolreisje naar het 
Dolfinarium in Harderwijk. Het waren twee leuke dagen! 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster  
Maandag        3 juni: Studiemiddag 
                                  Kinderen zijn ’s middags vrij 
Dinsdag          4 juni: Daphne Harms 
Donderdag     6 juni: Marlies Hans 
Vrijdag            7 juni: Henriette v/d Vegt 
 
Maandag        10 juni: Vrije dag 
Dinsdag          11 juni: Thea Coppelmans 
Donderdag     13 juni: Anneke Ringsma 
Vrijdag            14 juni: Willemien Stoeten 
 
Maandag        17 juni: Nanda Hofsink 
Dinsdag          18 juni: Miranda Willems 
Donderdag     20 juni: Marijn Willems 
Vrijdag            21 juni: Henrieth Flierman 

Agenda 
Maandag    3 juni: ’s Middags zijn de kinderen vrij i.v.m. 
                                studiemiddag van de leerkrachten 
Woensdag  5 juni: ANWB Streetwise 
                              Spel- en Boekenplan 
Vrijdag        7 juni: Maandvoorstelling groep 3/4 
Maandag  10 juni: Pinksteren. Kinderen zijn vrij.  
Dinsdag    11 juni: Inloop in alle groepen 
Maandag  17 juni: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6 
                              MR vergadering 
Woensdag 19 juni: Spel- en Boekenplan 
Maandag   24 juni: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8 
Vrijdag       28 juni: Sportdag onderbouw 
Maandag    1 juli t/m vrijdag 5 juli:  
                             Tien-minuten-gesprekken op verzoek leerkracht     
Dinsdag       2 juli: Schoonmaakavond 
Woensdag   3 juli: Ontvangst nieuwe lln Vechtdal College 
Donderdag  4 juli: Schoonmaakavond 


