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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Een mantel in twaalf stukken 
1 Koningen 11: 26-39 en 11: 41 - 12: 20 
Het koningschap van Salomo heeft geen toekomst. Een mantel wordt in twaalf stukken gescheurd, als 
teken van wat Israël te wachten staat: Het land zal uiteenvallen. 
 
Het thema voor volgende week is: Hoe moet het verder? 
Handelingen 1: 1-11, 2: 1-13 en 2: 42-47 
In de week tussen Hemelvaart en Pinksteren lezen we de verhalen die bij deze feestdagen horen. We 
horen hoe Jezus naar de hemel gaat en hoe later de Heilige Geest neerdaalt op de hoofden van de 
leerlingen. 
 
Lied voor de komende periode: ‘Dit is een morgen’ NLB 216 
 
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: ‘We vertrouwen elkaar’. 
 
Welkom  
Vlak voordat de school dicht ging is Tessa Otter bij ons op school gekomen. Mila de Lange is vorige week 
begonnen in groep 1. We wensen Tessa en Mila een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school! 
 
Weer naar school! 
Vorige week konden we na acht weken de school weer 
openen. Wat fijn om alle kinderen weer te zien! 
We zijn samen enthousiast weer aan het werk gegaan in de 
klas. 
Ook zien we dat bij aankomst en vertrek alles soepel 
verloopt en zowel ouders als kinderen hun best doen om alle 
regels zo goed mogelijk op te volgen. Hartelijk dank 
daarvoor! 
We begrijpen echter heel goed dat er bij u als ouders en bij 
de leerkrachten onzekerheden blijven bestaan. Samen 
blijven we de komende weken proberen er het beste van te 
maken. We blijven hierbij de richtlijnen van het RIVM volgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Jarigen 
Hieronder de jarigen voor de komende periode. Allemaal een fijne verjaardag toegewenst! 
 
24 mei: Femke Willems  
29 mei: Niek Lubbers  
31 mei: Eva Hartman  
 
  3 juni: Jaron Dogger 
  6 juni: Maarten Makkinga   
  8 juni: Lennon Hofsink  
26 juni: Stef Coppelmans  
26 juni: Cas Kleinjan  
28 juni: Vince Bijkerk  
 
Oproep nieuw MR lid 
Na een periode van 4 jaar zal aan het eind van dit schooljaar Marlies Hans afscheid nemen van de MR. 
Hierdoor komt er een vacature voor een MR lid. Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een ouder 
die plaats wil nemen in de MR. Namens de oudergeleding zit, naast Marlies Hans, Marijn Willems in de 
MR. Namens het personeel zitten Alitha Middag en Harriet Dijkman in de MR. De MR vergadert vier keer 
per jaar. Mocht u interesse hebben of vragen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij Alitha Middag 
(alithamiddag@hoekstee.nl).  
 
Vakantierooster 2020-2021 
 

Herfstvakantie:                  maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 
 

Kerstvakantie:                   maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 
 

Voorjaarsvakantie:            maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 
 

Goede vrijdag en Pasen: vrijdag 2 april en maandag 5 april 
 

Meivakantie:                      maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 
 

Hemelvaart:                      donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 
 

Pinksteren:                        maandag 24 mei 
 

Zomervakantie:                 maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 
 

 
   

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster  
 
 
 

Agenda 
Donderdag 21 mei: Hemelvaart. Kinderen zijn vrij 
Vrijdag        22 mei: Vrije dag 
Maandag      1 juni: Vrije dag 


