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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Geef alles
Lucas 6: 27-38, 43-45 en 7: 1-10
Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook je vijanden.
Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een hoofdman van het Romeinse bezettingsleger. Die man is 
gewend dat er naar hem geluisterd wordt, maar nu heeft zijn knecht een ziekte die naar niemand luistert. 
Hoewel… De centurio gelooft dat de ziekte misschien wel naar Jezus luistert. ‘Spreek Heer, uw woord is 
genoeg’, zegt hij. En zo is het! 
 
Lied voor de komende periode: ‘Volg het spoor’ 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 effec
situaties en wil pestgedrag voorkomen.
-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 
 
In de bijlage een ‘Kanjer-doeblad
 
Welkom Mika en Sofia en afscheid Ferran en Jaron
Vorige week is Mika Deijk begonnen in groep 1. 
wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school!
 
Ferran en Jaron zijn vorige week begonnen op hun nieuwe school. We wensen jullie veel succes!
 
Voorstellen nieuwe gymdocent
Een nieuw gezicht op de donderdag! Ik ben Marc van der
woonachtig in Dedemsvaart. Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam voor Sportservice 
Groep uit Hardenberg en mag ik op de donderdagmiddag hier gymles geven, waar ik 
erg naar uitkijk! Mijn grootste hobby is voetbal en dat doe ik bij het 
v.v. de Weide in Hoogeveen. Daarnaast fiets ik regelmatig op de mountainbike en in 
de wintermaanden ga ik graag schaatsen en skiën.
op het schoolplein. Tot snel! 
Met sportieve groet, 
Marc van der Graaf 
 
Voorstellen stagiaire Sanne Bakker
Mijn naam is Sanne Bakker ik ben 18 jaar oud en kom uit Vroomshoop. Op dit moment 
volg ik de opleiding onderwijsassistent op het Menso Alting in Zwolle en zit ik in mijn 3
leerjaar. Ik kom de laatste maanden tot aan de z
Hoekstee. Dit zal zijn op de maandag en de dinsdag in de groepen 3/4 en 7/8. Ik vind 
het super leuk om met kinderen te werken en wil de kinderen ook graag iets leren!
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vrienden liefhebben, maar ook je vijanden. 
Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een hoofdman van het Romeinse bezettingsleger. Die man is 
gewend dat er naar hem geluisterd wordt, maar nu heeft zijn knecht een ziekte die naar niemand luistert. 

e centurio gelooft dat de ziekte misschien wel naar Jezus luistert. ‘Spreek Heer, uw woord is 

Volg het spoor’ cd ‘Spoorzoeken’ 

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.

ende week centraal staat is: ‘Niemand speelt de baas’  

oeblad’ met daarin opdrachten die u samen met uw zoon of dochter kunt 

en afscheid Ferran en Jaron 
Vorige week is Mika Deijk begonnen in groep 1. Deze week begint Sofia Willems bij de kleuters. 

een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school!  

Ferran en Jaron zijn vorige week begonnen op hun nieuwe school. We wensen jullie veel succes!

nieuwe gymdocent Marc van der Graaf 
en nieuw gezicht op de donderdag! Ik ben Marc van der Graaf, 25 jaar en 

Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam voor Sportservice 
Groep uit Hardenberg en mag ik op de donderdagmiddag hier gymles geven, waar ik 

Mijn grootste hobby is voetbal en dat doe ik bij het eerste elftal van 
v.v. de Weide in Hoogeveen. Daarnaast fiets ik regelmatig op de mountainbike en in 
de wintermaanden ga ik graag schaatsen en skiën. We spreken elkaar vast nog wel 

Voorstellen stagiaire Sanne Bakker 
Mijn naam is Sanne Bakker ik ben 18 jaar oud en kom uit Vroomshoop. Op dit moment 
volg ik de opleiding onderwijsassistent op het Menso Alting in Zwolle en zit ik in mijn 3
leerjaar. Ik kom de laatste maanden tot aan de zomervakantie stage lopen op De 
Hoekstee. Dit zal zijn op de maandag en de dinsdag in de groepen 3/4 en 7/8. Ik vind 
het super leuk om met kinderen te werken en wil de kinderen ook graag iets leren!
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De school is weer open! 
Na zes weken thuisonderwijs en een sneeuwstorm, zijn we vorige week dinsdag weer begonnen! Het was 
fijn om de kinderen weer in goede gezondheid op school te zien. Natuurlijk was er vorige week veel 
sneeuwpret! Hieronder enkele leuke foto’s! Op onze website, Instagram en Facebookpagina staan meer 
foto’s.  
 

 
Het gaat over het algemeen goed met het opvolgen van de corona-regels. Daar zijn we blij mee! Fijn dat 
we samen op deze wijze de kans op een besmetting op school zo klein mogelijk kunnen houden. Wilt u er 
voor de komende weken op letten dat de kinderen op de juiste tijd op school komen?  
We kunnen op deze wijze, zowel op het plein als in de gang, ook voor schooltijd de groepen gescheiden 
houden.  
 
De begin- en eindtijden zijn: 
Groep 1/2: Ochtend: 8.40 uur tot 11.55 uur. Eindtijd middag: 15.10 uur (woensdag 12.25 uur). 
Groep 3/4: Ochtend: 8.45 uur tot 12.00 uur. Eindtijd middag: 15.15 uur (woensdag 12.30 uur). 
Groep 5/6: Ochtend: 8.40 uur tot 11.55 uur. Eindtijd middag: 15.10 uur (woensdag 12.25 uur). 
Groep 7/8: Ochtend: 8.50 uur tot 12.05 uur. Eindtijd middag: 15.20 uur (woensdag 12.35 uur).  
 
Leerzaam uitje geannuleerd 
Op vrijdag 19 maart staat het leerzaam uitje gepland. De regels voor scholen en/of buitenschoolse 
activiteiten laten het niet toe om na de voorjaarsvakantie een leerzaam uitje te organiseren. De kinderen uit 
alle groepen gaan daarom op vrijdag 19 maart naar school.  
 
Nieuws ventilatiesysteem en nieuwe plafonds 
In de voorjaarsvakantie wordt er een nieuw ventilatiesysteem aangebracht in school. Ook worden alle 
plafonds vervangen. Het vervangen van de plafonds gebeurt in de voorjaarsvakantie en in de meivakantie.  
 
Allemaal veel succes deze week en daarna een fijne voorjaarsvakantie! 
 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 


