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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: In rep en roer
Handelingen 19: 21-40. 21: 27-39 en 27: 1-13
De zilversmid Demetrius ziet de bui hangen: Als iedereen Paulus gelooft, koopt straks niemand meer een
beeldje van Artemis. Hij brengt de stad in rep en roer. Later ontstaat ook in Jeruzalem onrust, nu omdat de
Joodse inwoners vinden dat Paulus verkeerde dingen zegt. Ook lezen we dat Paulus besluit om per schip
naar Rome te gaan.
Het thema voor volgende week is: Luister naar mij?
Handelingen 27: 14-44 en 28: 1-31
Tijdens een storm op zee vraagt Paulus de bemanning om naar hem te luisteren. Ook op Malta en later in
Rome vraagt hij de mensen om naar hem te luisteren.
Lied voor de komende periode: ‘Zegen ons, Algoede’ NLB415
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’
Welkom
Dylan Bakhuis, Airin Reefhuis, Thomas Schoppink en Evie de Lange worden binnenkort vier jaar. Carlijn
Schoppink zal na de vakantie bij ons op school komen en starten in groep 3. We wensen jullie alle vijf een
fijne en leerzame tijd bij ons op school! Sofia, Linde en Floris Willems gaan verhuizen. We wensen jullie
veel succes op jullie nieuwe school!
Afscheid groep 8
Mike, Marel, Mart, Kayleigh, Marel, Olivia, Cas, Thyan, Kiara en Luuk gaan volgend schooljaar naar het
voortgezet onderwijs. We wensen jullie allemaal veel succes op jullie nieuwe school!
Juf Nienke 25 jaar op De Hoekstee
Juf Nienke is in 1996 begonnen met lesgeven op De Hoekstee. Op 01-08-2021 geeft juf Nienke 25 jaar les
op De Hoekstee. We willen juf Nienke van harte feliciteren! We gaan dit samen met de kinderen vieren
tijdens de slotfeestdag. Hoe we juf Nienke in het zonnetje gaan zetten is natuurlijk een verrassing!
Jolanda neemt afscheid
Onze schoonmaaksters Jolanda Lubbers zal volgende week voor het laatst haar werkzaamheden
uitvoeren. Ze heeft een nieuwe baan in Hardenberg. We gaan op de slotfeestdag, samen met de kinderen,
afscheid nemen van Jolanda. Jolanda, we willen je hartelijk bedanken voor je inzet en wensen je het
allerbeste voor de toekomst!

Voorstellen meester Harrie
Beste mensen,
Bijzonder dat ik een taak mag vervullen op jullie school De Hoekstee. Mijn naam is
Harrie Dijkman en, om gelijk maar met de deur in huis te vallen, ik ben met mijn 68
jaar gepensioneerd. Kijk, dát vind ik dan wel bijzonder, om toch nog iets in het
onderwijs te mogen betekenen. En ik heb er zin in.
45 jaar heb ik les gegeven, aan respectievelijk de lagere school (dat werd later de
basisschool) in Spijk, Noord-Groningen, aan een LOM-school (dat werd later speciaal
basisonderwijs) en aan een vmbo-school. De laatste twee in Vroomshoop. Op de
vmbo-school heb ik jarenlang remedial teaching gegeven en deed ik op basisscholen
vooronderzoeken dyslexie. Mijn vrouw en ik hebben 6 kinderen mogen krijgen, waarvan juf Harriët de
jongste is. Mijn huis staat in Den Ham. In 2019 ben ik definitief gestopt met het onderwijs, maar…nu ga ik
toch weer verder, een dag per week. Heel leuk vind ik het om kinderen te helpen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Motivatie en zelfvertrouwen zijn in dezen voor de leerlingen belangrijke zaken. Iets over
mezelf: zingen is leuk en dat doe ik veelvuldig. Als ik me goed voel heb je kans dat ik spontaan begin te
zingen, wel op gepaste momenten natuurlijk. Op de school waar ik voor het laatst werkte, begon ik eens te
zingen en prompt vroeg een collega me: ”Harrie, kun je buiten ook zo mooi zingen?” Mmmm, tja…. Muziek
is mooi en doet wat met je. Als ik in gesprek ben met mensen en er wordt iets bepaalds gezegd, denk ik:
daar weet ik een liedje van…. Muziek luisteren is fijn en mijn keuze gaat van klassiek tot hedendaags. Wat
zijn teksten vaak ook goed (vaak ook niet trouwens). Thuis heb ik een oude tuba staan, waar ik eigenlijk
niet meer op speel. De kleinkinderen vinden hem nu wel interessant. Vanaf het begin van het huwelijk heb
ik altijd kippen gehad. Waarom? Ach, gezelligheid, denk ik. Verder ben ik veel bij mijn kinderen en de tien
kleinkinderen. Investeren in relaties vind ik belangrijk. Tot ziens dan, zou ik zeggen!
Harrie Dijkman
Coronaregels
Vanaf volgende week gelden er nieuwe coronaregels voor het basisonderwijs. We gaan vanaf maandag de
volgende regels hanteren:
1. Er hoeven in het schoolgebouw geen mondkapjes meer gedragen te worden.
2. Kinderen kunnen weer door elkaar lopen in het gebouw en op het schoolplein.
3. We volgen de 'gewone' les- en pauzetijden.
4. Groep 1 t/m 4 zet de fiets in de fietsenstalling op het voorplein. Groep 5 t/m 8 doet dit in de
fietsenstalling op het achterplein.
Vanaf het nieuwe schooljaar gaan de kleuters via de hoofdingang naar binnen. De kinderen uit de groepen
3 t/m 8 gaan via de klapdeuren in de gemeenschapsruimte naar binnen. Op deze wijze zal het voor
kleuters makkelijker worden om alleen het schoolgebouw in te lopen. Vanaf vandaag gaat deze regel in.
Aangezien op dit moment nog niet iedereen (twee keer) gevaccineerd is blijven ouders alleen welkom op
afspraak. We kunnen op deze wijze de 1,5 meter blijven hanteren en rekening houden met de veiligheid
van kinderen, ouders en leerkrachten. De borrel van het bestuur, na de slotfeestdag, gaat niet door. We
zullen er dit jaar een leuke slotfeestdag van maken. Dit doen we zowel op het schoolplein als op het
sportveld in Beerzerveld.
Musical en afscheid groep 7/8
Groep 7/8 heeft de afgelopen weken veel geoefend voor de musical. Maandagochtend 5 juli van 9.30 uur
tot 11.00 uur zal de generale repetitie van de musical ‘Sabotage op het spoor’ worden opgevoerd door
groep 7/8 in de Garve. Broertjes en zusjes die op school zitten (en die het leuk vinden) mogen mee naar de
Garve om de musical te bekijken. Ze kunnen dit tegen de juf zeggen. Ook mogen opa’s en oma’s van de
kinderen uit groep 7/8 komen kijken. Opgave is verplicht! Aangezien we de 1,5 meter regel hanteren zijn ’s
ochtends alleen opa’s en oma’s en broertjes en zusjes die op school zitten welkom. Maandagavond 5 juli
tussen 19.00 uur en 20.30 uur zijn alle ouders van de kinderen uit groep 7/8
welkom in de Garve om de musical te bekijken. Ouders en kinderen uit groep 8
kunnen om 20.30 uur blijven zitten voor het afscheid van groep 8. Mensen uit 1
huishouden mogen naast elkaar gaan zitten. Hiermee wordt rekening gehouden
bij de stoelindeling. Opgave is verplicht! Mondkapjes zijn niet nodig. Opa’s en
oma’s die ’s ochtends willen komen kijken en ouders die ’s avonds komen
kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar henkmartens@hoekstee.nl.
Wilt u er rekening mee houden dat u alleen kunt komen als u zich heeft
opgegeven? Opgeven kan tot donderdag 1 juli.
We kijken na de opgave van de opa’s, oma’s en ouders of er nog ruimte is voor oudere broers en zussen.
Uiteraard moet de beheerder van de Garve ook rekening houden met de coronaregels. Opgave van oudere
broer(s) en zus(sen) kan ook bij meester Henk. Mocht er ruimte zijn dan horen de kinderen donderdag of
vrijdag of oudere broer(s) en/of zus(sen) welkom zijn. Mocht dit niet lukken dan hopen we op uw begrip en
kunnen ze achteraf de video van de musical bekijken. Maandag 5 juli zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.

Dinsdag vrij
Morgen, dinsdag 29 juni zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij.
Wisselmorgen
Op woensdagmorgen 7 juli tussen 10.45 uur en 12.30 uur gaan de kinderen kijken in hun nieuwe groep.
Slotfeestdag
Op donderdag 8 juli is de jaarlijkse slotfeestdag. De school begint om 10.30
uur. We hebben een leuk programma bedacht. Het thema is ‘Sport en spel’.
Wat we gaan doen is een verrassing. Wilt u uw zoon of dochter sportkleren
laten aantrekken met sportschoenen? We gaan deze dag zowel op het
schoolplein als op het sportveld leuke sportieve activiteiten doen. Alle
kinderen blijven op deze dag over op school. Voor eten wordt gezorgd. De
fruittas hoeft niet mee. Wel graag een tas meenemen om spullen in te doen.
Op vrijdag 9 juli begint, voor alle kinderen, om 10.30 uur de zomervakantie.
Data nieuwe schooljaar
In de tweede week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de nieuwe schoolkalender. Hieronder staan de
activiteiten in de eerste twee schoolweken. Onderstaande activiteiten kunnen uiteraard alleen doorgaan als
deze binnen de richtlijnen van het RIVM vallen.
-Maandag 23 augustus begint de school weer.
-Maandag 23 augustus is er een luizencontrole.
-Woensdag 25 augustus is er Spel- en Boekenplan.
-Woensdag 1 september is de startactiviteit en is er een inloopavond in groep 1/2 en in groep 7/8.
-Donderdag 2 september begint de school om 9.30 uur.
Bedankt
Ondanks de coronamaatregelen zijn we blij dat we dit schooljaar nog leuke activiteiten konden
organiseren. Veel ouders hebben hierbij meegeholpen. We willen iedereen hartelijk bedanken voor hun
inzet! We hebben dit als team zeer gewaardeerd en hopen ook volgend schooljaar weer gebruik te mogen
maken van uw hulp bij het organiseren van de vele activiteiten op onze mooie school!
Agenda
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
Donderdag 1 juli: Rapport mee naar huis
Maandag
5 juli: ’s Morgens generale repetitie musical gr 78
’s Avonds uitvoering musical gr 7/8 en afscheid gr 8
Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij
Dinsdag
6 juli: ’s Middags is het uitje van gr 8
Woensdag 7 juli: Wisselmorgen
Donderdag 8 juli: Slotfeestdag. School begint om 10.30 uur
Vrijdag
9 juli: Om 10.30 uur begint de zomervakantie
Allemaal een fijne zomervakantie gewenst!
Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

