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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Wat heb je nodig?
Matteüs 6: 25-34, 7: 24-27 en 8: 5-13
Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Neem een voorbeeld aan de vogels in de lucht en de bloemen op het
veld. Ze maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen. In het tweede verhaal van deze week vertelt Jezus:
Als je luistert naar mijn woorden, lijk je op een man die zijn huis bouwt op een rots. In het derde verhaal
komt een legerhoofdman naar Jezus. Hij heeft hem nodig om zijn zieke knecht te genezen.
Het thema voor volgende week is: Stop de storm
Matteüs 8: 23-34 en 9: 1-8
De storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? Jezus spreekt de wind en het water toe en het wordt
rustig. Later komt hij twee mannen tegen met ‘storm’ in hun hoofd. Ook deze storm kan Jezus tot bedaren
brengen.
Het thema voor de week na de voorjaarsvakantie: Je zult zien
Matteüs 9: 9-31
De tollenaar Matteüs gaat met Jezus mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder gezien heeft. De
radeloze Jaïrus komt bij Jezus omdat zijn dochter gestorven is. Hij ziet het onmogelijke gebeuren.
Lied voor de komende periode: ‘Volg het spoor’ van de cd Spoorzoeken
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. In alle groepen wordt de methode gebruikt. De regels zijn:
-We vertrouwen elkaar
-We helpen elkaar
-Niemand speelt de baas
-Niemand lacht uit
-Niemand doet zielig
De regel die voor de komende week centraal staat is: ‘Niemand speelt de baas’.

Inloop in alle groepen
A.s. woensdag 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.
Klassenavond
A.s. vrijdag is er een klassenavond in groep 7/8. Het thema is ‘hobby’s en sport’. Alle kinderen uit groep 7/8
mogen verkleed op school komen.
Leerzaam uitje
Elk jaar organiseren we een ‘leerzaam uitje’. We zijn in vorige jaren met alle
leerkrachten en de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 o.a. naar het Techniek en
Wetenschapsmuseum Nemo, het Media Park, het Anne Frank huis en het
Rijksmuseum geweest. Dit jaar gaan we op vrijdag 13 maart, met de trein, naar
de Tweede Kamer. We krijgen daar een uitleg over de ‘democratie’ en we
worden rondgeleid door het Tweede Kamer gebouw. Na de voorjaarsvakantie volgt er meer informatie over
deze leuke dag. Op vrijdag 13 maart zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij.
Scholing ‘Close Reading’
Vorige week heeft het team de scholing ‘Close Reading’ gevolgd. Bij ‘Close
Reading’ leren kinderen een tekst te analyseren en te begrijpen door een tekst
te herlezen, aantekeningen te maken en samen te vatten. Daarnaast leren ze
door samen te werken, te redeneren, te discussiëren en reflecteren het doel
van een tekst te begrijpen. De leerkrachten hebben geleerd hoe ze dit op een
goede effectieve wijze kunnen aanbieden aan de kinderen. De scholing wordt
in juni vervolgd.
Voorleesontbijt
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie en ontwikkelt het taalgevoel. Veel kinderen
beleven veel plezier aan het voorlezen. Het is daarom belangrijk dat er zowel thuis als op school veel
voorgelezen wordt. Tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt hier extra aandacht aan besteed.
Woensdagmorgen 22 januari was er een voorleesontbijt. De juffen hebben geruild van groep en
voorgelezen. De activiteitencommissie had een lekker ontbijt klaar gemaakt! Bekijk alle foto’s op
www.hoekstee.nl.

Roxanne leest voor
Dinsdagmiddag 28 januari heeft onze voorleeskampioen Roxanne voorgelezen tijdens de gemeentelijke
voorleeskampioenschappen in de bibliotheek in Ommen. Roxanne heeft het goed gedaan, maar ze is niet
door naar de volgende ronde. Bekijk alle foto’s op onze site.

Pleinwachtrooster
Maandag
3 febr: Jan Schottert
Dinsdag
4 febr: Marieke Hindriks
Donderdag 6 febr: Wendy Jaspers
Vrijdag
7 febr: Anita van Klingeren
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

10 febr: Mirjam Otten
11 febr: Jacqueline v/d Werfhorst
13 febr: Henriette v/d Vegt
14 febr: Miranda Willems

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

24 febr: Winanda Reefhuis
25 febr: Katja Lennips
27 febr: Marijn Willems
28 febr: Jolanda Winters

Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

2 mrt: Nanda Hofsink
3 mrt: Ineke Kuilder
5 mrt: Daniella de Bok
6 mrt: Margreet Willems

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag

3 febr: Adviesgesprekken gr 8
Zwemmen gr 3/4
Dinsdag
4 febr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Open huis ‘Het Noordik’ 18.00 tot 21.00 uur
Woensdag 5 febr: Inloop in alle groepen
Spel- en Boekenplan
Vrijdag
7 febr: Klassenavond gr 7/8
Dinsdag
11 febr: Vergadering bestuur en MR
Donderdag 13 febr: Rapporten gr 3 t/m 8
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Donderdag
Maandag
Dinsdag

17 febr t/m vrijdag 21 febr: Voorjaarsvakantie

24 febr: Zwemmen gr 3/4
25 febr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
26 febr: Spel- en Boekenplan
2 mrt t/m donderdag 12 mrt: Project ‘Voeding’
5 mrt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
9 mrt: Zwemmen gr 3/4
10 mrt: Vergadering act. commissie
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Woensdag 11 mrt: Biddag
Donderdag 12 mrt: ’s Middags afsluiting project ‘Voeding’
Vrijdag
13 mrt: Leerzaam uitje gr 5 t/m 8
Groep 1 t/m 4 is vrij

