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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Een bijzonder verhaal
Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18
Paulus gaat op reis met een bijzonder verhaal. Hij vertelt de oude verhalen van Israël en hij maakt
duidelijk dat die verhalen vervuld zijn met de komst van Jezus. In Filippi bevrijden Paulus en Silas een
jonge vrouw van een geest die maakt dat ze de toekomst kan voorspellen.
Het thema voor volgende week is: Niet stil te krijgen
Handelingen 16: 19-40 en 19: 13-20
De eigenaren van de waarzegster uit het verhaal van vorige week zijn niet blij met wat er gebeurd is.
Ze zorgen ervoor dat Paulus en Silas gevangen worden gezet, maar midden in de nacht gaan de
deuren van de gevangenis open. In Efeze proberen een paar Joodse geestenbezweerders hetzelfde
te doen als Paulus
Lied voor de komende periode: ‘Dit is een morgen’ NLB 216
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: ‘Niemand speelt de baas’
Nieuw bestuurslid
Mijn naam is Linda de Lange, ik ben 35 jaar en getrouwd met Bas. We wonen in de ds.
Laurentiusstraat in Beerzerveld samen met Sara (na de zomer groep 3), Evie (na de zomer groep 1)
en Kaj (moet nog even geduld hebben tot schooljaar 2023). Ik werk als salarisadviseur voor 6
gemeentelijke organisaties, vanuit de Gemeente Wierden. In het bestuur neem ik vanaf het nieuwe
schooljaar de functie van Jolanda Winters over.
Voorstellen MR
Hoi! Ik ben Ramon Lamberink, vader van Britt (al van school af), Ivan (groep 2) en Dean (groep 1).
Per 8 juni 2021 volg ik Marijn Willems op als lid van de medezeggenschapsraad.
Ik ben getrouwd met Linda Noppert. Wij wonen aan de Kloosterdijk in Beerzerveld. In mijn dagelijks
werk koop ik in voor o.a. gemeenten en de brandweer. Ik vind het belangrijk dat de stem van de
ouders gehoord wordt in plannen en keuzes die een school maakt. Het zijn onze kinderen die
onderwezen worden. Ook vind ik het belangrijk dat kinderen van Bijbelse normen en waarden leren en
dat kinderen daadwerkelijk kind kunnen zijn. Mocht u / jij vragen hebben, of aandacht willen voor een
onderwerp of thema: spreek mij of mede MR leden daar gerust op aan. Wij zijn ook jullie stem!

Schoolkamp groep 7/8
Morgen t/m a.s. donderdag gaan de kinderen uit groep 7/8 op schoolkamp
naar het scoutinggebouw ‘van Pallandt’ in het Laarbos in Ommen. We zijn
blij dat we dit aan het einde van dit schooljaar nog kunnen organiseren!
Het kabinet heeft op advies van het OMT besloten om de maatregelen in
het basisonderwijs niet te versoepelen. Dit betekent dat we voor het
schoolkamp enkele maatregelen moesten nemen.
De kinderen uit groep 7/8 hebben vorige week twee zelftesten mee naar
huis gekregen met de vraag of ze op maandag 14 juni en op maandag 21
juni een zelftest willen afnemen. Uiteraard kunnen we dit niet verplichten,
maar we hopen dat iedereen dit doet, zodat we op een veilige wijze op schoolkamp kunnen en alle
kinderen op dinsdag 22 juni (dag na de studiedag) weer naar school kunnen. Op het schoolkamp
zullen we uiteraard de coronaregels hanteren. Er zullen geen leerkrachten en/of ouders van buiten ‘de
bubbel’ op het schoolkamp komen.
Tijdens activiteiten zullen we zoveel mogelijk afstand houden van mensen buiten het kamp en veel
activiteiten organiseren we in de buitenlucht. A.s. vrijdag blijft iedereen die mee is geweest op het
schoolkamp thuis. We wensen iedereen die meegaat een fijn schoolkamp!
Laatste schoolweek
Het kabinet heeft de afgelopen weken verschillende versoepelingen bekend gemaakt. Zoals u
hierboven heeft kunnen lezen heeft het kabinet op advies van het OMT besloten de maatregelen voor
het basisonderwijs niet te versoepelen. De volgende ronde van versoepelingen wordt, onder
voorbehoud, bekend gemaakt op woensdag 23 juni en zal een week later ingaan. We zullen dan een
beslissing nemen of en onder welke omstandigheden het mogelijk is dat ouders aanwezig zijn bij
activiteiten. Ondanks de beperkingen zullen we er alles aan doen om er een leuke laatste week en
een geslaagd afscheid van groep 8 van te maken!
Speeltoestel
De gemeente Ommen heeft een werkgroep samengesteld met de naam ‘Samen fitter verder’. Deze
werkgroep is ingesteld door de gemeente om te bevorderen dat kinderen in de gemeente Ommen fit
vaardig en sociaal zijn en blijven. We hebben met de kinderen en leerkrachten en samen met
Plaatselijk Belang Beerzerveld twee plannen bedacht voor een mooi speeltoestel op ons schoolplein
en op het sportveld in Beerzerveld. Helaas zijn beide plannen afgewezen. Het speeltoestel op het
achterplein zal er voorlopig dus niet komen. We denken na over een alternatief.
Zending
De afgelopen maanden is er niet veel zendingsgeld meegenomen. Dit komt uiteraard door de
lockdown en omdat we op dit moment niet gezamenlijk de week kunnen openen. Het collectegeld gaat
elke week naar Rianne Binnenmars die met haar stichting mensen helpt in Nepal. We willen u vragen
om deze week en volgende week geld mee te geven voor de ‘Coronaramp in Nepal’. Rianne
Binnenmars schrijft: ‘In Nepal is de coronacrisis uitgegroeid tot een grote ramp. Veel mensen zijn
positief getest en kunnen vanwege de hoge ziekenhuiskosten niet behandeld worden in het
ziekenhuis. Daarnaast hebben veel mensen geen geld voor
een begrafenis en/of crematie. De zorgen voor mensen zijn
erg groot. Met uw giften hopen we mensen te kunnen helpen
met medische en financiële hulp, zodat ze bijvoorbeeld de
kosten voor een uitvaart kunnen betalen’. De kinderen
kunnen het geld deze week en volgende week in de bussen
doen. Deze staan bij alle ingangen (hoofdingang,
gemeenschapsruimte en de nooduitgang).

Ledengeld
Vorige week heeft u een brief ontvangen met daarin een uitleg over de betaling van het ledengeld.
De jaarlijkse bijdrage van €10,- wordt geheven per gezin. Het schoolbestuur betaalt met dit geld o.a.
de cadeaus voor de kinderen uit groep 8 die de school verlaten, koffie tijdens de ledenavond, drinken
en eten tijdens de slotfeestdag, etc. Mocht u het bedrag nog niet overgemaakt hebben dan kan dit op
rekeningnummer NL03RABO0366603256. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Schooltijden ‘coronaperiode’
Ook de laatste weken van het schooljaar moeten we de groepen gescheiden houden en hanteren we
andere begin-, pauze en eindtijden.
De begin- en eindtijden zijn:
Groep 1/2: Ochtend: 8.40 uur tot 11.55 uur. Eindtijd middag: 15.10 uur
Groep 3/4: Ochtend: 8.45 uur tot 12.00 uur. Eindtijd middag: 15.15 uur
Groep 5/6: Ochtend: 8.40 uur tot 11.55 uur. Eindtijd middag: 15.10 uur
Groep 7/8: Ochtend: 8.50 uur tot 12.05 uur. Eindtijd middag: 15.20 uur
De groepen 3/4 en 7/8 gaan van 12.30 uur tot 13.00 uur naar buiten. Ze eten van 12.00 uur tot 12.30
uur in de klas. Alle groepen spelen gescheiden op het plein. Wilt u er aan denken dat als uw zoon of
dochter thuis eet, hij of zij niet voor 13.00 uur op school is? Tussen 13.00 uur en 13.05 uur kan uw
zoon of dochter direct naar zijn of haar groep lopen.
Studiedag
Op maandag 21 juni staat er een studiedag voor de leerkrachten gepland. De kinderen zijn dan vrij.
Groep 2 naar groep 3
De kinderen uit groep 2 gaan donderdag 24 juni en woensdag 30
juni kijken in groep 3.
Kinderen uit groep 1 t/m 4 vrij
Op dinsdag 29 juni zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij.
Knikkeren
Alle kinderen kunnen sinds vorige week zakjes met knikkers ophalen. Op het schoolplein wordt er veel
geknikkerd! Bekijk alle foto’s op onze site, www.hoekstee.nl.

Agenda
(I.v.m. de corona-maatregelen zijn alle activiteiten met volwassenen geannuleerd)
Dinsdag
15 juni t/m donderdag 17 juni: Schoolkamp gr 7/8
Vrijdag
18 juni: Groep 7/8 is vrij
Maandag 21 juni: Studiedag leerkrachten. Kinderen zijn vrij
Donderdag 24 juni: Groep 2 gaat naar groep 3
Maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli: tien-minuten-gesprekken op verzoek van de lkr
Dinsdag
29 juni: Groep 1 t/m 4 vrij
Woensdag 30 juni: Groep 2 gaat naar groep 3
Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

