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Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Ik zie je wel  
Marcus 5: 1-43 
Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Hij weet wie Jezus is: de zoon van de Allerhoogste 
God. Jezus verjaagt de geest die de man in zijn greep heeft. Als ze daarna weer naar de overkant van 
het water gaan, komt Jaïrus bij Jezus. Hij vraagt of Jezus zijn dochter wil genezen. Onderweg is er 
een vrouw die Jezus aanraakt en geneest. Jezus ziet en helpt iedereen – zelfs de dood houdt hem 
niet tegen. 
 
Het thema voor volgende week is: Je hebt genoeg  
Marcus 6: 6b-44 
De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze hoeven niets mee te nemen; er zal voor hen 
gezorgd worden. Als koning Herodes hoort wat er over de Messias verteld wordt, schrikt hij. Hij is 
bang dat het Johannes de Doper is, die hij heeft laten ombrengen. In het laatste verhaal van deze 
week horen we hoe Jezus vijf broden en twee vissen deelt met duizenden mensen. Er is voor 
iedereen genoeg! 
 
Lied voor de komende periode: ‘Ben je groot of ben je klein’ ELB 421  
 
De Kanjertraining 
Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle 
omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, leuk, vervelend of naar, maar hoe 
je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je.  
 
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 lacht uit’ 
 
Groep 1 t/m 4 
A.s. dinsdag 15 februari zijn de kleuters en de kinderen uit groep 3/4 vrij. 
 
Executieve functies 
Dit schooljaar volgt het team de scholing ‘Executieve functies’. Executieve functies 
zijn o.a. dat kinderen en volwassenen leren plannen en organiseren, concentreren, 
problemen kunnen oplossen, emoties kunnen reguleren, etc. De afgelopen weken 
hebben de kinderen de ‘startlessen’ gevolgd. Tijdens de lessen zijn de symbolen 
aan bod gekomen. Wij hebben gekozen voor de symbolen van de boot. Een roer 
(Ik gooi mijn roer om!) staat bijvoorbeeld voor het snel kunnen wisselen naar een 
andere situatie of een andere aanpak. Een anker (Ik gooi mijn anker uit!) staat voor het kunnen 
luisteren naar een ander of het kunnen wachten met reageren. In de bijlage een uitleg van alle 
symbolen. De symbolen zullen binnenkort ook in de klassen en in school te zien zijn.  

                  



Projectweken en ‘leerzaam uitje’ 
Na de voorjaarsvakantie beginnen we met het project ‘Nederland’. In alle klassen zal er over dit thema 
gewerkt worden. We gaan proberen, onder de dan geldende coronaregels, leuke uitjes te organiseren. 
Elk schooljaar organiseren we aan het einde van het project een ‘leerzaam uitje’. De laatste twee 
schooljaren kon dit i.v.m. de coronaregels niet doorgaan. We proberen dit jaar wel een leuke uitje te 
organiseren voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. Het ‘leerzaam uitje’ staat gepland op vrijdag 18 
maart. Of dit doorgaat en wat we gaan doen, zal na de voorjaarsvakantie bekend gemaakt worden.  
De kinderen krijgen dan een brief mee naar huis met informatie over deze leuke dag! In voorgaande 
jaren zijn we met leerkrachten en de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 o.a. naar Nemo Science 
Museum, het Media Park, de Tweede Kamer, het Anne Frank Huis en het Rijksmuseum geweest. De 
kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn vrijdag 18 maart vrij.   

Romee leest voor 
Romee is de voorleeskampioen van onze school. Ze mocht daarom vorige week voorlezen tijdens de 
voorleeswedstrijd van de gemeente Ommen. De wedstrijd werd gehouden in de Carrousel in Ommen. 
Romee heeft niet gewonnen, maar ze heeft het prima gedaan! 

 
De winkel 
De kleuters werken over het thema ‘De winkel’. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.  
 

   
 

Muzieklessen 
Vorige week heeft vakdocent muziek meester Rico weer muzieklessen gegeven bij de kleuters en in 
groep 5/6. Bekijk de foto’s in het fotoalbum. Op onze Facebook- en Instagrampagina staat een filmpje 
gemaakt bij de kleuters.  

 



 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

 

 
Agenda  
Dinsdag      15 febr: Groep 1 t/m 4 vrij 
                                 Boeken uit de ‘Boekstee’ inleveren 
 
Maandag    21 febr t/m vrijdag 25 febr: voorjaarsvakantie 
 
Maandag   28 febr: Start project ‘Nederland’ 
Woensdag    2 mrt: Spel- en Boekenplan 
Donderdag   3 mrt: Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6 
Dinsdag        8 mrt: Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8 

       
 

 


