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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Jouw taak voor vandaag
Matteüs 10: 1-13, 12: 9-14 en 13: 1-9
Jezus geeft zijn leerlingen een bijzondere taak: Ze gaan op weg om over Gods koninkrijk te vertellen. Later
geneest Jezus op sabbat een man met een verschrompelde hand. Is dat wel een taak voor deze dag?
Jezus vertelt ook over de zaaier. Zoals zaad in goede grond kan groeien, kan Gods liefde ook groeien als
wij mensen het goed ontvangen.
Het thema voor volgende week is: Als het donker wordt
Matteus 14: 13-33 en 16: 13-20
Als het donker wordt vragen de leerlingen zich af waar ze eten kunnen kopen voor de vele mensen die bij
hen zijn. Jezus vertrouwt op God – dat is meer dan genoeg. Later in de nacht komt hij over het water naar
de leerlingen toe. Petrus weet dat Jezus de Messias is. Jezus vertelt dat het donker zal worden, dat hij
moeilijke dingen zal meemaken.
Lied voor de komende periode: ‘Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere’ NLB 868
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 lacht uit’
Welkom
Maarten Makkinga is vorige week begonnen in groep 4.
Van harte welkom Maarten, we wensen je een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school!
Jarig
Hieronder de jarigen voor de komende periode. Allemaal een fijne verjaardag toegewenst!
28 maart: Bram Veurink
3 april: Tom Kuilder
10 april: Kiara Bouwhuis
11 april: Mart Lamberts

16 april: Desi Schottert
22 april: Tess Alberts
23 april: Dave Bakhuis
29 april: Marel Ekkel

Nieuwe bestuurslid
Ik ben Herman Bakhuis, 35 jaar geboren en getogen in Sibculo. Ik heb 3 kinderen Dave, Darió en Dylan en
ben getrouwd met Marijke Bakhuis/Schoemaker. Ik ben ondernemer en run een detacheringsbedrijf, dat
actief is in de beveiliging en agrarische sector. Na de ledenavond in maart zal ik toetreden tot het bestuur.
Met vriendelijke groet,
Herman Bakhuis
Ledenavond
Woensdag 18 maart om 20.30 uur is de jaarlijkse ledenavond. U heeft vorige week de uitnodiging
ontvangen. U kunt zich opgeven voor deze avond door een mail te sturen naar de secretaris van het
bestuur, Jolanda Winters. Het mailadres is (m.winters@hetnet.nl). We hopen natuurlijk op uw komst!
Het bestuur

Coronavirus
Vorige week is bekend geworden dat de eerste Nederlanders zijn besmet met het coronavirus. Mocht u
vragen hebben dan kunt u kijken op de site van het RIVM, https://www.rivm.nl/coronavirus. Op site van het
RIVM staat de volgende tekst:
Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) te voorkomen?
-Was je handen regelmatig.
-Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
-Gebruik papieren zakdoekjes.
Mijn kind gaat naar een kinderdagverblijf of naar school. Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?
-Nee, je kind kan gewoon naar het kinderdagverblijf of naar school. Er zijn geen extra
voorzorgsmaatregelen nodig.
Luizen
Na de voorjaarsvakantie zijn er luizen geconstateerd. Vanmorgen zijn de luizenmoeder nog een keer op
school geweest om te controleren. Er zijn geen luizen meer aangetroffen. Wilt u de komende week uw
zoon of dochter een keer extra controleren?
Project ‘Voeding’
Vanmorgen was de opening van het project ‘Voeding’. De komende weken zal er in alle groepen gewerkt
worden over dit thema. De kinderen gaan per groep werken over een bepaald onderwerp. Groep 1/2 werkt
over ‘gezond en ongezond’, groep 3/4 over ‘zuivel en de boerderij’, groep 5/6 over ‘groente en fruit’ en
groep 7/8 over ‘graan en brood’.

Er zullen de komende twee weken leuke activiteiten worden georganiseerd. Zo gaan de kleuters naar
restaurant Beerzerveld, groep 3/4 naar boerderij Zandman en groep 5/6 gaat naar Sanderman in
Vroomshoop.
Vandaag is de kaasbus op school geweest. De kleuters hebben
samen met meneer Bosma kaas gesneden en gegeten. Groep
7/8 is vanmiddag naar molen ‘De Lelie’ in Ommen geweest.
Bekijk alle foto’s op onze site, www.hoekstee.nl.
Donderdagmiddag 12 maart bent u vanaf 14.15 uur van harte
welkom bij de afsluiting van het project. De kinderen zullen op
deze middag van 13.00 uur tot 14.15 uur hapjes en drankjes
klaarmaken. Tussen 14.15 uur en 15.00 uur kunt u de hapjes en
drankjes proeven. Om 15.00 uur is er een gezamenlijke afsluiting
in de gemeenschapsruimte.

Gastles ‘artikel 1’
Vanmorgen was er gastles in groep 7/8 over vooroordelen en discriminatie. Tijdens deze gastles wordt
duidelijk gemaakt hoe vooroordelen tot discriminatie kunnen leiden. Met de kinderen is besproken hoe dit
met elkaar samenhangt, wat discriminatie is en op welke manier artikel 1 van de grondwet hiermee te
maken heeft. Na de uitleg hebben ze in tweetallen met een routekaart de opdrachten van de
‘vooroordelenkoffer’ gemaakt.
Schoolreisje groep 1/2
In de schoolkalender is per abuis de datum van het schoolreisje van de kleuters niet ingevuld. De kleuters
gaan op dinsdag 12 mei op schoolreisje. Over een paar weken krijgt u meer informatie over deze dag.
Biddag
Woensdag 11 maart is het Biddag. We gaan dan samen met De Schakel naar de kerk in Mariënberg. De
dienst begint om 8.45 uur. We vertrekken om 8.25 uur. De kinderen moeten dus iets eerder op school
komen. Het thema is: ‘Hoe bid je?’. Er is kinderoppas aanwezig. Wilt u erop toezien dat uw kind thuis nog
naar het toilet gaat en geen snoep meeneemt?
Bezoek Tweede Kamer groep 5 t/m 8
Vrijdag 13 maart 2020 gaan de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 naar de
Tweede Kamer in Den Haag. Ze krijgen daar een rondleiding en gaan op
bezoek bij een politieke partij. De kinderen hoeven ’s morgens niet naar
school te komen. We verwachten iedereen om 7.30 uur op het station in
Mariënberg. We vertrekken met de trein van 7.45 uur. We zijn rond 17.15
uur weer terug op het station in Mariënberg. De kinderen kunnen daar
opgehaald worden.
Om in de Tweede Kamer te komen is een identiteitskaart of paspoort verplicht! Uw kind kan deze inleveren
bij de leerkracht. De leerkracht bewaart alle documenten en neemt deze mee naar Den Haag. Op deze
manier weten we zeker dat iedereen mee kan naar de Tweede Kamer. Als u er de voorkeur aan geeft om
de identiteitskaart of het paspoort mee te geven aan uw zoon of dochter is dat natuurlijk ook prima. Wilt u
dit dan even aangeven aan de juf?
De kinderen krijgen ’s middags in Den Haag iets te eten en te drinken.
Wilt u uw zoon of dochter voor de rest van de dag eten en drinken
meegeven? De kosten die gemaakt worden op deze dag zullen betaald
worden door school.
Mocht u nog vragen hebben dan bent u altijd van harte welkom op
school. We hopen op een gezellige en leerzame dag!
Tien-minuten-gesprekken
Maandag 23 maart en dinsdag 24 maart zijn er weer tien-minuten gesprekken voor de kinderen uit groep 1
t/m 7. We hopen u allen te kunnen ontvangen en op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen van uw
kind(eren). Vanaf volgende week kunt u weer via Parro aangeven wanneer u wilt komen.
Zeepkistenrace
Twee jaar geleden hebben we een zeepkistenrace
georganiseerd. Dat was een groot succes. Daarom organiseren
we dit jaar ook weer een zeepkistenrace. Deze wordt gehouden
op donderdagmiddag 16 april. De voorbereidingen voor een
mooie zeepkist kunnen dus weer beginnen. Meedoen kan in
twee categorieën: ‘originaliteit’ en ‘snelheid’. Binnenkort krijgen
de kinderen een brief mee naar huis met meer informatie o.a.
over de opgave. Succes met de voorbereidingen!

Bericht ACO van Elderen wedstrijdloop
Gezien het grote aantal enthousiaste deelnemers van voorgaande jaren aan onze scholierenloop gaat
ACO Van Elderen deze wedstrijdloop ook dit jaar organiseren.
Deze wedstrijd is voor leerlingen van groep 3 t/m 8 van alle scholen binnen de Gemeente Ommen.
De loop wordt gehouden op vrijdag 3 april 2020



Voor groep 3 t/m 5 is de lengte van de ACO scholierenloop 400 meter (1 ronde)
Voor groep 6 t/m 8 is de lengte van de ACO scholierenloop 800 meter (2 ronden)

Opgeven kan tot en met donderdag 12 maart 2020 via www.acovanelderen.nl of rechtsreeks via:
https://inschrijven.nl/form/2020040320418-nl
Er is een mogelijkheid om woensdagmiddag 11, 18 en 25 maart van 16.00u tot 17.00u als voorbereiding
gratis te trainen onder leiding van een gediplomeerde looptrainer op onze accommodatie op Sportpark
“Westbroek”.
Voor verdere informatie zie www.acovanelderen.nl, facebookpagina: “ACO Scholierenloop” of neem
contact met ons op via scholierenloop@acovanelderen.nl
Vraag vanuit de bibliotheek
Samen met 5 andere scholen maakt jullie school gebruik van de ruilcollectie. Dit houdt in dat er op school
een gevarieerde collectie van 500 boeken staat. Deze wordt elk half jaar geruild met de collectie van één
van de andere scholen. Deze klus deed ik samen met 3 vrijwilligers, helaas hebben er twee
aangegeven te stoppen. Nu ben ik op zoek naar ouders die het leuk vinden om mij te helpen met de ruil.
Opgeven kan via onderstaande gegevens.
Ada Kogelman Lees- en Schrijfconsulent
Bibliotheek Salland
0529 452158 • ada.kogelman@bibliotheeksalland.nl
Pleinwachtrooster
Maandag
2 mrt: Nanda Hofsink
Dinsdag
3 mrt: Ineke Kuilder
Donderdag 5 mrt: Daniella de Bok
Vrijdag
6 mrt: Margreet Willems
Maandag
9 mrt: Janneke Roddenhof
Dinsdag
10 mrt: Thea Coppelmans
Donderdag 12 mrt: Marlies Hans
Vrijdag
13 mrt: Anita van Klingeren
Maandag 16 mrt: Jan Schottert
Dinsdag
17 mrt: Janet Veneman
Donderdag 19 mrt: Marijke Bakhuis
Vrijdag
20 mrt: Miranda Willems

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

Agenda
Maandag 2 mrt t/m donderdag 12 mrt: Project ‘Voeding’
Donderdag 5 mrt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Maandag 9 mrt: Zwemmen gr 3/4
Dinsdag 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
Maandag 16 mrt: Week v/d lentekriebels
Woensdag 18 mrt: Ledenavond
Donderdag 19 mrt: Inloop in alle groepen
KlasseLunch gr 7/8
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 3/4 en gr 5/6
Maandag 23 mrt: Tien-minuten-gesprekken gr 1 t/m 7
Week v/d techniek
Zwemmen gr 3/4
Dinsdag
24 mrt: Tien-minuten-gesprekken gr 1 t/m 7
Boeken lenen ‘De Boekstee’ gr 1/2 en gr 7/8
Woensdag 25 mrt: Spel- en Boekenplan
Vrijdag
27 mrt: Maandvoorstelling gr 1/2

