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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Kun jij iets doen? 
Ester 2: 19-23, Ester 3 en Ester 4: 1-17 
Mordechai, de neef van Ester, ontdekt een complot tegen de koning. Hij komt in actie en redt zo het leven 
van koning Ahasveros. 
Als Mordechai niet wil buigen voor de hoge minister Haman, wordt een verschrikkelijk bevel uitgevaardigd 
tegen de Joden. Kan Ester iets doen om het te voorkomen? 
 
Het thema voor volgende week is: Op zijn kop 
Ester 5: 1-14 en Ester 6: 1-14 
Haman en koning Ahasveros komen eten bij koningin Ester. Haman is erg trots, maar ook nog steeds 
verongelijkt omdat Mordechai niet voor hem buigt. Als de koning hem vraagt hoe hij iemand eer kan 
bewijzen, denkt Haman dat het over hemzelf gaat. Maar het loopt net even anders… 
 
Lied voor de komende periode: ‘Zegen ons, Algoede NLB 415 
 
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 helpen elkaar’. 
 
School volledig open 
Vanaf vandaag gaan alle kinderen weer volledig naar school. De schoolbel 
zal elke morgen en elke middag weer te horen zijn. Kinderen hoeven hier niet 
op te wachten. Ze kunnen, net als in de afgelopen weken, tussen 8.30 uur en 
8.40 uur direct naar binnen lopen via de nooduitgang, gemeenschapsruimte 
of de hoofdingang (zie plan regels en afspraken). Wilt u er rekening mee 
houden dat de kinderen op tijd op school zijn, zodat er genoeg tijd overblijft 
om de handen te wassen? Elke dag kunnen de kinderen tussen 8.30 uur en 
8.40 uur hun handen wassen. Daarna kunnen ze naar de groep lopen. 
Kinderen die ’s middags thuis eten zijn vanaf 12.55 uur weer welkom op 
school. Ze kunnen dan direct de school in lopen en hun handen wassen. Kinderen die overblijven zullen 
dat voor het eten en voordat de lessen beginnen doen. Wilt u rekening houden dat uw zoon of dochter het 
fruit en drinken ’s morgens en tijdens de TSO eenvoudig kan opeten en drinken? Om 8.45 uur en 13.00 uur 
beginnen de lessen. Ouders mogen niet in school. Alle regels en afspraken staan in het document dat u 
vorige week heeft ontvangen. We hopen dat we samen op een leuke manier dit schooljaar kunnen 
afsluiten!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CITO toetsen en rapporten 
Vanaf vorige week zijn we begonnen met de afname van de CITO toetsen in de groepen 2 t/m 7. We 
hebben een paar weken geleden besloten om deze, ondanks dat de kinderen in maart en april niet op 
school zijn geweest, toch in juni af te nemen. De reden hiervoor is dat we na de afname een goed beeld 
hebben van waar kinderen op uitvallen. We kunnen o.a. naar aanleiding van deze resultaten de kinderen 
op een goede en efficiënte wijze helpen vanaf het begin van het nieuwe schooljaar. De CITO toetsen zullen 
ook deze week en volgende week worden afgenomen.  
 
We hebben besloten om de kinderen in juni wel een rapport te geven. We 
zullen bij de beoordeling rekening houden met de afgelopen periode en 
ook kijken naar de algemene ontwikkeling van uw zoon of dochter over het 
hele schooljaar. De CITO resultaten zullen ook te zien zijn in het rapport 
van eind juni. Voor de meivakantie heeft u telefonisch contact gehad met 
de juf van uw zoon of dochter. Mocht er n.a.v. de resultaten aanleiding 
voor zijn dan zullen de leerkrachten de komende weken nogmaals 
telefonisch contact met u opnemen om de resultaten toe te lichten. 
Uiteraard kunt u bij vragen ook altijd bellen naar school.  
 
Huisbezoeken kleuters 
De leerkracht van de kleuters brengt aan elk eerste kind uit een gezin dat op school komt een huisbezoek. 
Omdat er nu geen huisbezoeken afgelegd kunnen worden zullen deze ingepland worden in het nieuwe 
schooljaar.  
 
Gymlessen 
De gymlessen worden weer op de normale tijden ingepland. Helaas 
kunnen we nog niet in gymzaal ‘De sprong’. De gymlessen zullen daarom 
op het schoolplein of op het sportveld gegeven worden. 
 
Ledengeld 
Twee weken geleden heeft u een brief ontvangen met daarin een uitleg over de betaling van het ledengeld. 
De jaarlijkse bijdrage van €10,- wordt geheven per gezin. Het schoolbestuur betaalt met dit geld o.a. de 
cadeaus voor de kinderen uit groep 8 die de school verlaten, koffie tijdens de ledenavond, drinken en eten 
tijdens de slotfeestdag, etc. Mocht u het bedrag nog niet overgemaakt hebben dan kan dit op 
rekeningnummer NL03RABO0366603256. Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
 
Verrijdbaar digibord  
Vorige week zijn er twee nieuwe kasten en een verrijdbaar digitaal bord geleverd op school. Het verrijdbare 
digitale bord kunnen we o.a. gebruiken tijdens de klassenverkleining in de gemeenschapsruimte, de 
plusgroep, maandvoorstellingen, ledenavond etc.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
School en bibliotheek 
Omdat (voor-) lezen belangrijk is voor de 
ontwikkeling van kinderen, hebben we naast 
twee leescoördinatoren en een leesplan, ook 
al een paar jaar een samenwerking met de 
bibliotheek. Om de paar maanden krijgen we van de bibliotheek nieuwe boeken voor in De Boekstee. Voor 
de komende jaren hebben we weer nieuwe afspraken gemaakt met de bibliotheek. Kinderen kunnen de 
komende jaren, naast het lenen van boeken, ook gebruik maken van digitale informatiebronnen. Daarnaast 
gaan we gebruik maken van een digitaal uitleensysteem en kunnen alle kinderen gratis lid worden van de 
bibliotheek. Voor het gebruik van het schoolbibliotheeksysteem deelt de school gegevens van kinderen 
(namen, groep en geboortedatum). Volgens de privacywet is de bibliotheek verantwoordelijk voor het 
gegevensbeheer van het lidmaatschap. Voor dit lidmaatschap en het uitwisselen van de gegevens is uw 
toestemming nodig. De kinderen krijgen morgen een brief mee met daarin een uitleg. Wilt u, als u 
toestemming geeft, de brief getekend weer meegeven aan uw zoon of dochter?  
   

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Pleinwachtrooster  
Maandag      8 juni: Jan Schottert 
Dinsdag        9 juni: Janet Veneman 
Donderdag 11 juni: Marijke Bakhuis 
Vrijdag        12 juni: Miranda Willems 
 
Maandag     15 juni: Mirjam Otten 
Dinsdag       16 juni: Marieke Hindriks 
Donderdag  18 juni: Wendy Jaspers 
Vrijdag         19 juni: Jolanda Winters 
 
Maandag     22 juni: Studiedag. Kinderen zijn vrij 
Dinsdag       23 juni: Jacqueline v/d Werfhorst 
Donderdag  25 juni: Henriette v/d Vegt 
Vrijdag         26 juni: Margreet Willems 
 
Maandag     29 juni: Winanda Reefhuis 
Dinsdag       30 juni: Kinderen zijn om 12.00 uur vrij 
Donderdag    2 juli: Slotfeestdag 
Vrijdag           3 juli: Kinderen zijn om 10.30 uur vrij 

Agenda 
Maandag 22 juni: Kinderen zijn vrij i.v.m. studiedag 
Dinsdag   23 juni t/m vrijdag 26 juni:  
                             tien-minuten-gesprekken op verzoek  
                             van de leerkracht 
Dinsdag   30 juni: Wisselmorgen. Groep 8 is ’s ochtends vrij 
                             ’s Middags is het uitje van groep 8 
                             Kinderen zijn ’s middags vrij.  
Woensdag 1 juli:  Generale repetitie musical gr 7/8 in de Garve             
                             19.00u tot 20.30u musical gr 7/8 in de Garve 
                             Aansluitend afscheid groep 8 
Donderdag 2 juli: Slotfeestdag 
                            School begint om 10.30 uur t/m 15.15 uur 
Vrijdag        3 juli: Kinderen zijn om 10.30 uur vrij 
 
 


