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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Komt het goed?
Ester 7: 1-10, Ester 8 en Ester 9: 1-32
Haman wordt ontmaskerd, maar de koning kan zijn wet niet ongedaan maken. Komt het goed als de
koning er een andere wet naast stelt?.
Het thema voor volgende week is: Jona, de profeet die geen zin had
Jona 1 - 4
De profeet Jona moet op weg om in Nineve te gaan vertellen dat het zo niet langer kan. Hij vlucht weg van
de Heer, wordt overboord gegooid en opgeslokt door walvis, en gaat uiteindelijk toch naar Nineve. Daar
hebben zijn woorden andere gevolgen dan hij dacht.
Lied voor de komende periode: ‘Zege ons, Algoede’ NLB415
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’.
Welkom
Thijs Hartman en Thomas Otten komen volgende week tijdens de wisselmorgen voor het eerst op school.
We wensen jullie allebei een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school!
Afscheid groep 8
Manon, Stef, Jorn, Kenji, Roxanne, Niek en Daley gaan volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs.
We wensen jullie allemaal veel succes op jullie nieuwe school!
Jarigen
Hieronder staan de kinderen die de komende weken jarig zijn. Allemaal een fijne verjaardag toegewenst!
5 juli: Kenji Pastoors
13 juli: Reyano van der Vegt
15 juli: Tessa Otter
17 juli: Thijs Hartman
18 juli: Sara de Lange
23 juli: Senna De Lange
27 juli: Thomas Otten
28 juli: Sophie Immink
31 juli: Olivia Heeren

7 augustus: Romée Pastoors
12 augustus: Manon Berends
12 augustus: Jack Bolks
20 augustus: Sanne Lubbers
24 augustus: Kayleigh Ribberink
25 augustus: Owen Otten
29 augustus: Joshua Ribberink
30 augustus: Floris Ringsma

Nieuwe voorzitter
Voor Thea Coppelmans was dit het laatste jaar als lid van het bestuur. Anje Oosterhuis zal vanaf 1
augustus de voorzittersrol overnemen van Thea. We willen Thea hartelijk bedanken voor haar inzet de
afgelopen jaren! Sinds maart van dit schooljaar is Herman Bakhuis toegetreden in het bestuur. Voor de
volledigheid bestaat het bestuur dus uit de volgende personen: Anje Oosterhuis (voorzitter), Jolanda
Winters (secretaris), Miranda de Jong (penningmeester), Laura Immink (lid), Herman Bakhuis (lid).

MR
Marlies Hans neemt na dit schooljaar afscheid van de MR. Na de zomervakantie zal Mandy de Lange haar
vervangen. We willen Marlies hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren en wensen Mandy veel
succes! De MR bestaat dan uit vier leden. Namens het team: Alitha Middag en Harriet Dijkman. Namens
de ouders: Marijn Willems en Mandy de Lange.
Verlof juf Karin
Na de zomervakantie zal juf Karin met zwangerschapsverlof gaan. Zoals u heeft kunnen lezen zullen
Juf Gerda en juf Harriet haar vervangen. We wensen juf Karin een goed verlof!
Data nieuwe schooljaar
In de tweede week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de nieuwe
schoolkalender. Hieronder staan de activiteiten in de eerste twee
schoolweken. Onderstaande activiteiten kunnen uiteraard alleen doorgaan
als deze binnen de richtlijnen van het RIVM vallen.
-Maandag 17 augustus begint de school weer.
-Maandag 17 augustus is er een luizencontrole.
-Maandag 17 augustus gaat groep 3/4 zwemmen in de Carrousel in Ommen.
Op de wisselmorgen krijgen de kinderen het zwemrooster 2020-2021 mee naar huis.
-Woensdag 26 augustus is de startactiviteit en is er een inloopavond in alle groepen.
-Donderdag 27 augustus begint de school om 9.30 uur.
Groep 2 naar groep 3
De kinderen uit groep 2 hebben vorige week donderdag gekeken in groep 3. Morgen zullen ze dit
nogmaals doen om alvast een beetje te wennen. Volgende week dinsdag 30 juni zullen alle kinderen gaan
kijken in hun nieuwe groep.
Groen schoolplein
Helaas hebben we i.v.m. de coronacrisis het groene schoolplein dit schooljaar niet kunnen uitvoeren. We
zijn in gesprek met de ontwerpster en de uitvoerder en we hopen dat we in het najaar de plannen kunnen
realiseren.
Brief bibliotheek
Twee weken geleden hebben alle kinderen een brief ontvangen, waarin toestemming wordt gevraagd voor
de uitwisseling van gegevens tussen de bibliotheek en school. Ook als uw kind al lid is van de bibliotheek
(Twenterand, Hardenberg of Ommen) willen we u vragen om het formulier in te vullen en weer mee te
geven naar school. Het lidmaatschap van de schoolbibliotheek zal daarna automatisch worden gekoppeld
aan het lidmaatschap van de openbare bibliotheek. Wilt u, als u dat nog niet gedaan heeft, de formulieren
deze week inleveren?
Musical en slotfeestdag
We gaan, ondanks de beperkingen i.v.m. de landelijk coronaregels, proberen om het schooljaar op een
leuke wijze af te sluiten. Afgelopen vrijdag heeft groep 7/8 leuke activiteiten gedaan tijdens ‘schoolkamp in
1 dag’, zie hieronder. Volgende week dinsdag wordt er nog een leuke middag georganiseerd voor groep 8.
Ouders en opa’s en oma’s van de kinderen uit groep 7/8 kunnen volgende week woensdag kijken naar de
musical ‘Diamantroof’. De musical wordt op woensdagochtend (voor opa’s en oma’s) en woensdagavond
(voor ouders) 1 juli in de Garve opgevoerd (zie uitleg mail ‘regels
en afspraken vanaf 8 juni 2020’).
Op donderdag 2 juli is de jaarlijkse slotfeestdag. De school begint
om 10.30 uur. We hebben een leuk programma bedacht. Het
thema is ‘Afrika’ (over dit thema hebben we de afgelopen weken
gewerkt met de methode Alles-in-1). I.v.m. de coronaregels
kunnen we dit schooljaar niet gezamenlijk met de hele school
tegelijk activiteiten gaan doen. De activiteiten zullen daarom per
groep worden uitgevoerd. Wat we gaan doen is een verrassing. Uiteraard mogen alle kinderen verkleed op
school komen! Alle kinderen blijven op deze dag over op school. Voor eten wordt gezorgd. De fruittas hoeft
niet mee. Wel graag een tas meenemen om spullen in te doen. Op vrijdag 3 juli begint, voor alle kinderen,
om 10.30 uur de zomervakantie.

Kamp in 1 dag
Omdat de kinderen uit groep 7/8 dit schooljaar niet op
schoolkamp konden gaan, hebben ze op vrijdag 19 juni een
leuke dag gehad. Ze hebben samen verschillende leuke
activiteiten gedaan o.a. spelletjes in de Sahara en
midgetgolf bij ’t Golfje. Bekijk alle foto’s en filmpjes op onze
site en facebook- en instagrampagina.

Bedankt
Het afgelopen schooljaar hebben weer veel ouders meegeholpen
met het organiseren van verschillende activiteiten. We willen
iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet. We hebben dit als team
zeer gewaardeerd en hopen ook volgend schooljaar weer gebruik te
mogen maken van uw hulp bij het organiseren van de vele
activiteiten op onze mooie school!
Pleinwachtrooster
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

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

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

