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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Steen voor steen
Nehemia 2: 11- 20, Nehemia 3 en 4, en 8: 1
1-12
Steen voor steen wordt gebouwd aan de tempel, de stadsmuur en de poorten. Andere volken proberen de
Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch door – net zo lang tot hun stad af is. Dan vieren ze feest
voor de Heer. Ze lezen uit de wet van Mozes, over hoe Go
God
d zijn volk altijd opnieuw bevrijdt.
Het thema voor de week na de meivakantie
meivakantie: Hoe kunnen we verder?
Handelingen 1: 1-26
Jezus gaat naar de hemel. Hoe kunnen zijn leerlingen nu verder? Ze moeten wachten in Jeruzalem, waar
ze gedoopt zullen worden met de
e heilige Geest. Dat zal hen de kracht geven om door te gaan met Jezus’
werk.
Lied voor de komende periode: ‘Dit
Dit is de dag’ ELB 425
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
ende week centraal staat is: ‘We vertrouwen elkaar’.
Welkom
Dean Lamberink is vorige week vrijdag vier jaar geworden en begint vandaag in groep 1.
Mason Hofsink
fsink wordt 13 mei vier jaar. We wensen jullie allebei een fijne en lleerzame
eerzame tijd bij ons op school!
Mans 80 jaar
Mans de Lange is vorige week 80 jaar gewo
geworden. Mans, van harte gefeliciteerd!
Mans doet al jaren veel klusjes in en rond de school. Daar zijn we erg blij mee! De
kinderen hebben een paar mooie kaarten voor Mans gemaakt. Bij de kaarten zat een
cadeau van het bestuur en het team. Vorige vrijdag he
heeft Mans getrakteerd. Bekijk
meer foto’s op onze site.
IEP Eindtoets
De kinderen uit groep 8 hebben in februari het advies gekregen voor het
VO. Morgen en woensdag maken de kinderen uit groep 8 de IEP eindtoets.
Na het maken van de IEP eindtoets ontvangt de leerling en de school een
rapportage met daarin de resultaten en het bijbehorende uitstroom
uitstroomniveau
VO. Alle kinderen in groep 8, veel succes met het maken van de toets!
Activiteiten laatste weken van het school
schooljaar
Aangezien het reizen in groepen wordt afgeraden gaan de schoolreisjes vlak na de meivakantie niet door.
De organisatie van het schoolvoetbaltoernooi in Ommen heeft het schoolvoetbaltoernooi voor dit schooljaa
schooljaar
geannuleerd. We zullen in mei, juni en de eerste week van juli telkens bekijken wat de mogelijkheden zijn
om activiteiten te organiseren. We volgen hierbij uiteraard de richtlijnen vanuit het RIVM en de protocollen
voor het basisonderwijs.

Werkzaamheden
In de meivakantie zullen er nieuwe plafonds worden aangebracht bij de kleuters en in groep 3/4. Ook zal
het nieuwe ventilatiesysteem worden aangesloten in alle groepen. Op het plein zullen de werkzaamheden
aan het ‘groene schoolplein’ verder worden uitgevo
uitgevoerd.
Groep 7/8 heeft de ‘Week van de techniek’ gewonnen!
De kinderen in groep 7/8 hebben meegedaan met de ‘Week van de Techn
Techniek’.
iek’. De techniekopdracht was
‘Ontwerp
ntwerp jouw school voor de toekomst’
toekomst’.. De resultaten zijn gefilmd en opgestuurd naar de jury. Vorige
Vorig
week hebben we gehoord dat groep 7/8, samen met nog twee klassen van andere scholen, heeft
gewonnen! Van harte gefeliciteerd! Afgelopen vrijdag is er een filmploeg in groep 7/8 geweest. A.s.
donderdag mogen twee kinderen naar Attractiepark Slagharen. De rest van de groep (en ouders, opa’s,
oma’s, andere familieleden, buren etc.) kunnen allem
allemaal meekijken via de link
www.wegaanlive.nl/weekvandetechniek
.wegaanlive.nl/weekvandetechniek. De stream is van 13.00 uur tot ongeveer 13.30 uur live te volgen.
Daarna kan iedereen stemmen op de drie overgebleven klassen. Hieronder het
et bericht van de
projectgroep. Het winnende filmpje is te zien op onze site
site, www.hoekstee.nl en op onze Facebookpagina.
Veel plezier a.s. donderdag!
Beste finalisten,
Gefeliciteerd, jullie staan 22 april in de finale van de week van de techniek, live vanuit Attractiepark
Slagharen.Van jullie klas zijn er 2 leerlingen met 1 begeleider van harte uitgenodigd om de klas
in de finale te vertegenwoordigen. Met de rest van de klas zal via zoom een live-verbinding
verbinding tot stand
worden gebracht. (zo zijn ze er toch een beetje bij). We houden uiteraard rekening met de corona
regels en de opnames vinden op 1,5 meter en hoofdzakelijk buiten plaats. Jullie worden om 11.00 uur
verwacht op het Attractiepark Slagharen. De lunch wordt door ons verzorgd. Zijn er ouders, familie
die graag willen meekijken, of kinderen die wellicht thuis zitten, iedereen kan via de link meekijken,
dus deel deze link vooral. Ook voor de andere klassen is het leuk om deze uitzending te volgen. Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Namens de projectgroep Week van de Techniek
Foto’s van afgelopen vrijdag:

Koningsspelen
A.s. vrijdagochtend doen we mee met de Koningsspelen. We beginnen de dag om 8.45
uur met het zingen en
n dansen van het ‘Koningslied’. Dit doen de kinderen in hun eigen
groep. De organisatie levert dit jaar geen ontbijt i.v.m. de coronamaatregelen. De
kinderen mogen daarom zelf een gezond ontbijtje met drinken meenemen. U kunt hierbij
denken aan een broodje kaas, fruit, tomaatjes, etc. Het ontbijt eten we om 9.00 uur op in
de klas. Rond half tien gaan we, met in achtneming van de
coronaregels, spelletjes doen op het plein en bij mooi weer ook
op het sportveld. Ook gaan de kinderen werken in hun eigen
‘Koningsboekje’. De activiteitencommissie zorgt voor een
gezond tussendoortje. Ook krijgen de kinderen iets lekkers te
drinken. Dit wordt geleverd door het familiebedrijf van de familie
Schutte:: d’ Oale Bongerd (www.oalebongerd.nl). Hartelijk
ijk dank daarvoor! Het is
niet nodig om fruit mee te nemen voor de pauze van 10.30 uur. Om 12.00 uur
begint voor iedereen de meivakantie. We gaan er een leuke dag van maken!

Fietsexamen
Op woensdag 12 mei is het verkeersexamen voor de kinderen uit groep 7/8. De kinderen fietsen
individueel een rondje langs het kanaal
kanaal. Onderweg zitten op bepaalde punten ouders die kijken of de
verkeershandelingen goed worden uitgevoerd. Deze week krijgen de kinderen uit groep 7/8 een brief mee
van de verkeersouders met meer informatie
informatie, zodat u samen met uw zoon of dochter de route een keer kunt
oefenen.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf staat gepland op donderda
donderdag 3 juni. Na de meivakantie kijken
ken we naar de situatie m.b.t.
coronamaatregelen.
oronamaatregelen. Er is dan een overleg gepland met de fotograaf om te kijken wat de mogelijkheden
zijn. Afhankelijk van de situatie en mogelijkheden van de fotograaf proberen we dit volgens pl
planning door
te laten gaan.
Pasen
Donderdag 1 april hebben we het paasfeest gevierd. We zijn begonnen
met een viering in de groep. Daarna hebben de kinderen eieren verstopt
en gezocht. De kleuters en groep 3/4 hebben dit op het schoolplein
gedaan. De groepen 5/6 en 7/8 hebben met behulp va
van coördinaten
‘gewone’ eieren en ‘gouden’ eieren gezocht in Beerzerveld. Om 12 uur
hadden de ouders van de activiteitencommissie een lekkere lunch
klaargemaakt. Ouders die geholpen hebben, hartelijk dank! Bekijk de
foto’s op onze site, www.hoekstee.nl
www.hoekstee.nl.

Online rondleiding door het Anne Frank Huis
Groep 5/6 heeft dinsdagmiddag 30 maart een online rondleiding gevolgd
door het Anne Frank Huis. Met behulp van laptops en het digibord konden
de kinderen online met een gids door het Anne Frank Huis lopen. De gids
vertelde over het leven van Anne Frank en over de Tweede Wereldoorlog.
Bekijk de foto’s op onze site.

Agenda
(I.v.m. de corona-maatregelen
maatregelen zijn alle activiteiten met volwassenen geannuleerd)
Dinsdag
20 apr: Afname IEP Eindtoets gr 8
Woensdag 21 apr: Afname IEP Eindtoets gr 8
Donderdag
ag 22 apr: Bezoek 2 lln gr 7/8 Attractiepark S
Slagharen. Livestream om 13.00u
Vrijdag
23 apr: Koningsspelen. Kinderen zijn om 12 uur vrij
Maandag

26 april t/m vrijdag 7 mei: Meivakantie

Woensdag 12 mei: Verkeersexamen groep 7/8
Donderdag 13 mei: Hemelvaart. Kinderen zijn vrij
Vrijdag
14 mei: Vrije dag
e
Maandag 24 mei: 2 Pinksterdag. Vrije dag
Woensdag
dag 26 mei: Eindgesprek gr 8 (facultatief)
Donderdag 3 juni: Schoolfotograaf
Dinsdag
8 juni: MR vergadering
Maandag 21 juni: Studiedag leerkrachten. Kinderen zijn vrij
Maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli: tien
tien-minuten-gesprekken op verzoek van de lkr
Dinsdag
29 juni: Groep 1 t/m 4 vrij
Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

