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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Wie is Jezus?
Lucas 8: 40-56 en 9: 10-27  
Op weg naar Pasen horen we verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit Nain, deze 
week de dochter van Jaïrus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf broden en 
twee vissen genoeg zijn voor duizenden mensen. Als je het hoort vraag je je af: 
zulke dingen kan doen? 
 
Het thema voor volgende week is: 
Lucas 9: 28-36 en 10: 25-42  
Een man ligt hulpeloos langs de kant van de weg 
Samaritaan langs, iemand uit een ander volk. Hij geeft de man de hulp die hij niet verwacht had.
Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Maria luistert naar de Heer, terwijl Marta druk bezig 
is in huis. Kan Maria haar niet helpen? Jezus vertelt dat Maria het goede
 
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.
-We vertrouwen elkaar  
-We helpen elkaar   
-Niemand speelt de baas  
-Niemand lacht uit  
-Niemand doet zielig 
 
De regel die voor de komende week 
 
Welkom 
Op 15 maart wordt Bram de Lange
kleuters. Bram, we wensen je een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school!
 
Biddag 
A.s. woensdag vieren we biddag. Het thema is 
Johannes 6:1-13. We zullen samen liederen zingen en de dominee heeft een filmpje gemaakt die we in de 
klas gaan bekijken. 
 
CITO toetsen en rapport 
Vorige week zijn we begonnen met de afname van de CITO toetsen. De komende weken gaan we hiermee 
verder. De tussentijdse en de eindtoetsen van CITO worden elk schooljaar in januari en juni afgenomen. 
Dit jaar worden de tussentijdse toetsen, i.v.m. de lockdown, afgenomen in maart. Met behulp van de 
resultaten van de CITO toetsen krijgen we een goed beeld van 
worden afgenomen voor de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, taal voor 
kleuters en rekenen voor kleuters. De kinderen uit groep 1 worden 
meegenomen in het rapport en besproken tijdens de tien
I.v.m. de lockdown hebben we het rapport niet in februari meegegeven. Het rapport wordt meegegeven op 
donderdag 1 april.  
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Wie is Jezus?  

verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit Nain, deze 
week de dochter van Jaïrus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf broden en 
twee vissen genoeg zijn voor duizenden mensen. Als je het hoort vraag je je af: Wie is die man toch, die 

week is: Help mij toch!  

Een man ligt hulpeloos langs de kant van de weg – is er niemand die hem helpt? Uiteindelijk komt er een 
uit een ander volk. Hij geeft de man de hulp die hij niet verwacht had.

Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Maria luistert naar de Heer, terwijl Marta druk bezig 
is in huis. Kan Maria haar niet helpen? Jezus vertelt dat Maria het goede gekozen heeft.

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere’ NLB 868

De Kanjerregels gelden voor de hele school. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind 
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 lacht uit’ 

de Lange vier jaar. Hij komt de komende dagen een paar keer wennen bij de 
een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school! 

A.s. woensdag vieren we biddag. Het thema is “ Delen wordt vermenigvuldigen.”. 
We zullen samen liederen zingen en de dominee heeft een filmpje gemaakt die we in de 

Vorige week zijn we begonnen met de afname van de CITO toetsen. De komende weken gaan we hiermee 
De tussentijdse en de eindtoetsen van CITO worden elk schooljaar in januari en juni afgenomen. 

Dit jaar worden de tussentijdse toetsen, i.v.m. de lockdown, afgenomen in maart. Met behulp van de 
krijgen we een goed beeld van de voortgang van de kinderen. De toetsen 

worden afgenomen voor de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, taal voor 
kleuters en rekenen voor kleuters. De kinderen uit groep 1 worden nu niet getoetst. De resultaten worden 

n in het rapport en besproken tijdens de tien-minuten gesprekken. 
I.v.m. de lockdown hebben we het rapport niet in februari meegegeven. Het rapport wordt meegegeven op 
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verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit Nain, deze 
week de dochter van Jaïrus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf broden en 

Wie is die man toch, die 

is er niemand die hem helpt? Uiteindelijk komt er een 
uit een ander volk. Hij geeft de man de hulp die hij niet verwacht had. 

Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Maria luistert naar de Heer, terwijl Marta druk bezig 
gekozen heeft. 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere’ NLB 868 

De Kanjerregels gelden voor de hele school. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind 
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 
ode gebruikt. De regels zijn:   

ar keer wennen bij de 

. De schriftlezing komt uit 
We zullen samen liederen zingen en de dominee heeft een filmpje gemaakt die we in de 

Vorige week zijn we begonnen met de afname van de CITO toetsen. De komende weken gaan we hiermee 
De tussentijdse en de eindtoetsen van CITO worden elk schooljaar in januari en juni afgenomen. 

Dit jaar worden de tussentijdse toetsen, i.v.m. de lockdown, afgenomen in maart. Met behulp van de 
de voortgang van de kinderen. De toetsen 

worden afgenomen voor de vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, taal voor 
niet getoetst. De resultaten worden 

I.v.m. de lockdown hebben we het rapport niet in februari meegegeven. Het rapport wordt meegegeven op 



 
 
 
 
 
 
Werkzaamheden 
In de voorjaarsvakantie is er weer een deel van het groene schoolplein gerealiseerd. Ook zijn de plafonds 
van de groepen 5/6 en 7/8 vervangen. Daarnaast is er een begin gemaakt met de aanleg van een nieuw 
ventilatiesysteem. De werkzaamheden aan het groene plein en het ventilatiesysteem worden in de 
meivakantie gecontinueerd. Ook zullen dan de plafonds van de groepen 1 t/m 4 worden vervangen. 
Hieronder enkele foto’s. Meer foto’s staan op onze site. Op onze Facebookpagina staat een filmpje. 
 
 

 
Schoolkamp  
Vorige week hebben we contact gehad met de GGD over het schoolkamp van groep 7/8. Helaas heeft het 
‘Covid medisch team’ van de GGD geadviseerd om het schoolkamp op 7, 8 en 9 april niet door te laten 
gaan. Het reizen in groepen wordt afgeraden. Daarnaast is de Britse variant van het COVID-19 virus 
besmettelijk voor kinderen en is het onder de huidige omstandigheden niet verstandig om op schoolkamp 
te gaan. We vinden het erg jammer, maar we kunnen dit advies van de GGD niet negeren. We zullen de 
laatste maanden van dit schooljaar telkens bekijken wat de mogelijkheden zijn om het afscheid van groep 8 
op een zo leuk mogelijke wijze te laten plaatsvinden. Uiteraard volgen we hierbij altijd de richtlijnen vanuit 
het RIVM.  
 
Schoolvoetbaltoernooi  
Het schoolvoetbaltoernooi, dat in april georganiseerd zou worden, is i.v.m. de Coronamaatregelen afgelast. 
Er zal worden gekeken of er nog een mogelijkheid is om op een later tijdstip dit schooljaar het toernooi te 
organiseren. 
 
Enquête  
Wij zijn Nicole, Imke, Yillis, Anna en Fleur. Wij studeren Voeding en diëtetiek aan de Hanze Hogeschool in 
Groningen. Momenteel zijn wij bezig met het ontwikkelen van een gezond tussendoortje voor op de markt. 
Om verder te komen met ons onderzoek hebben wij een aantal vragen opgesteld. U zou ons heel erg 
verder helpen met ons onderzoek om deze korte enquete voor ons in te vullen.  
Alvast bedankt! Link naar het onderzoek: 
https://www.survio.com/survey/d/M9A5Y4X8T8F5I9O0X  
Groet, 
Nicole, Imke, Yillis, Anna en Fleur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Cohort Onderzoek 
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (www.nro.nl) heeft aan onze school gevraagd om de Cito-
gegevens van leerlingen uit het leerlingvolgsysteem (LVS) te verstrekken aan het Centraal Bureau voor de 
Statistiek CBS (www.cbs.nl) voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Op basis van deze gegevens leveren zij onze school elk jaar de 
vertrouwelijke rapporten, Hoe gaat het met uw (oud-)leerlingen? 
 
De Cito-gegevens worden gebruikt voor twee doeleinden: wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitszorg 
van scholen. Om inzicht te geven in de kwaliteit van het onderwijsproces is het belangrijk dat scholen inzicht 
hebben in de leergroei van hun leerlingen. Het NCO gebruikt deze gegevens om aan alle scholen die deze 
gegevens beschikbaar hebben gesteld een vertrouwelijk, op maat gemaakt rapport te verstrekken over de 
leergroei bij hun leerlingen. Daarnaast worden de gegevens bewerkt zodat deze niet herleidbaar zijn naar 
individuele leerlingen of scholen. Mocht u bezwaar hebben tegen het verstrekken van deze gegevens dan 
kunt u mailen naar henkmartens@hoekstee.nl.   
 
Met vriendelijke groet, 
Team De Hoekstee 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


