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Godsdienstonderwijs  
Het thema voor deze week is: Ik doe het goed, toch?
Lucas 18: 9-14, 19: 28-48 en 22: 1
Twee mensen gaan bidden: de één is heel blij met zichzelf, de ander schaamt zich. Juist die tweede wordt 
gehoord door God, zo vertelt Jezus. Deze week horen we ook over de intocht in Jeruzalem en het begin 
van het lijdensverhaal. 
 
Het thema voor volgende week is: 
Lucas 23 en 24: 1-35  
Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een graf met een steen 
ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen overwint het leven. Alsof God 
opnieuw zegt: ‘Er zij licht!’ 
 
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 
 
Week van de Lentekriebels 
Vorige week en deze week besteden we aandacht aan de ‘Week v
Lentekriebels’. De Week van de Lentekriebels is een nationale 
projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen 
geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. 
draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat. In elke groep zal er 
aandacht besteed worden aan deze week d.m.v. het geven van lessen, waarbij de kinderen leren een 
positief zelfbeeld te krijgen en adequate vaardighed
 
Pasen  
Donderdag 1 april vieren we met de kinderen het 
groep. Tijdens de viering zal het paasverhaal v
maken met verschillende activiteiten
de middag eten we allemaal op school
kinderen gaan dus niet naar huis om te eten. Wilt u uw 
einde van de dag krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. 
iedereen vrij. 
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Ik doe het goed, toch?  
48 en 22: 1-23  

mensen gaan bidden: de één is heel blij met zichzelf, de ander schaamt zich. Juist die tweede wordt 
gehoord door God, zo vertelt Jezus. Deze week horen we ook over de intocht in Jeruzalem en het begin 

is: Open je ogen  

Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een graf met een steen 
ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen overwint het leven. Alsof God 

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 doet zielig’ 

en deze week besteden we aandacht aan de ‘Week van de 
De Week van de Lentekriebels is een nationale 

en basisonderwijs. Deelnemende scholen 
geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Dit 
draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat. In elke groep zal er 
aandacht besteed worden aan deze week d.m.v. het geven van lessen, waarbij de kinderen leren een 
positief zelfbeeld te krijgen en adequate vaardigheden te ontwikkelen in de omgang met een ander.

vieren we met de kinderen het paasfeest. We beginnen de dag
groep. Tijdens de viering zal het paasverhaal verteld worden. Daarna gaan we er 
maken met verschillende activiteiten. De kinderen hoeven op deze dag geen fruit mee te nemen. Tussen 

allemaal op school. De activiteitencommissie zorgt voor een lekkere paaslunch. De 
kinderen gaan dus niet naar huis om te eten. Wilt u uw zoon of dochter een plastic tas meegeven? 
einde van de dag krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. 
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Tien-minuten-gesprekken 
Net als in november zullen we de 
beeldbellen. Dit zal plaatsvinden in week 
zich weer opgeven via Parro. De uitnodiging zal 
De sluitingsdatum is dinsdag 6 april. 
gesprekken zullen 10 minuten duren. De overige 5 minuten zullen gebr
een nieuw gesprek op te starten. U ontvangt de uitnodiging voor het gesprek
het aangegeven tijdstip via een link in het 
dat de mail in de spam terecht komt.
zodat we de gesprekken op tijd kunnen starten en het tijdschema kunnen
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Agenda  
(I.v.m. de corona-maatregelen zijn alle activiteiten met volwassenen geannuleerd)
 
Maandag    22 mrt t/m vrijdag 26 mrt: Week v/d Lentekriebels
Donderdag   1 apr:  Paasviering. Kinderen zijn om 13.30 uur vrij
Vrijdag          2 apr: Goede vrijdag. Kinderen zijn vrij.
Maandag      5 apr:  Pasen. Kinderen zijn vrij. 
Week          15:        Deze week zijn er tien

Net als in november zullen we de tien-minuten-gesprekken weer voeren via 
beeldbellen. Dit zal plaatsvinden in week 15. Net als bij de vorige gesprekken kunt u 
zich weer opgeven via Parro. De uitnodiging zal dinsdag 30 maart worden verstuurd. 

6 april. U ziet, in Parro, tijdvakken van 15 minuten. De 
10 minuten duren. De overige 5 minuten zullen gebruikt worden om 

gesprek op te starten. U ontvangt de uitnodiging voor het gesprek vlak voor 
via een link in het mailadres, waarop u de nieuwsbrief ook ontvangt. Het is mogelijk 

dat de mail in de spam terecht komt. Wilt u rond het aangegeven tijdstip uw mailbox in de gaten houden, 
we de gesprekken op tijd kunnen starten en het tijdschema kunnen aanhouden?

zijn alle activiteiten met volwassenen geannuleerd) 

26 mrt: Week v/d Lentekriebels 
1 apr:  Paasviering. Kinderen zijn om 13.30 uur vrij 

Goede vrijdag. Kinderen zijn vrij. 
Maandag      5 apr:  Pasen. Kinderen zijn vrij.  
Week          15:        Deze week zijn er tien-minuten-gesprekken via beeldbellen 

. Net als bij de vorige gesprekken kunt u 
worden verstuurd. 
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