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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Op je tenen
Marcus 8: 27 -9:29
Geloven is af en toe op je tenen staan: nieuwsgierig zijn, iets willen zien, maar ook ergens je best voor
doen. In de verhalen van deze week praat Jezus met zijn leerlingen over wie hij is. Je moet ‘op je
tenen staan’ om daar iets van te begrijpen. Op een hoge berg verandert Jezus van gedaante en
verschijnen Mozes en Elia. Terug beneden geneest Jezus een zieke jongen..
Het thema voor volgende week is: De hoofdprijs
Marcus 10: 13-27 en 35-45
Jezus laat de kinderen bij zich komen; voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. Als een rijke man
komt vragen hoe hij deel kan krijgen aan het eeuwige leven, vertelt Jezus hem dat hij al zijn rijkdom
weg kan doen. Dan krijgt hij echt de hoofdprijs! Onderweg naar Jeruzalem vragen twee leerlingen of
ze later een ereplaats naast Jezus zullen krijgen. Jezus vertelt dat je in Gods ogen belangrijk bent als
je anderen dient.
Lied voor de komende periode: ‘God die alles maakte’ ELB 433
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: ‘We vertrouwen elkaar’.
Afscheid
Donderdag is Jeppe Dijkstra voor het laatst bij ons op De Hoekstee. Jeppe, we wensen je veel succes
op je nieuwe school!
Tien-minuten-gesprekken
Op maandag 11 april en dinsdag 12 april zijn er weer tien-minuten gesprekken voor de groepen 1 t/m
7. Net als bij de vorige gesprekken kunt u zich weer opgeven via Parro. De uitnodiging zal dinsdag 29
maart via Parro verstuurd worden. De sluitingsdatum is dinsdag 5 april.
Gang versierd
De ouders van de activiteitencommissie hebben de gang weer mooi versierd!

De week van de Lentekriebels
Deze week is het 'De week van de 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. 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 deze lessen, waarbij kinderen leren een positief
zelfbeeld te krijgen en adequate vaardigheden te ontwikkelen in de omgang met een ander.
Biddag
Op woensdag 9 maart hebben we Biddag gevierd. Het thema was ‘Wij hebben jou nodig’. Elke groep
heeft iets gedaan tijdens de viering. Zowel de leerlingen en leerkrachten van De Schakel als van De
Hoekstee hebben een film gemaakt over het thema ‘Ik heb je nodig’. De film die wij hebben gemaakt
staat op onze Facebookpagina en op onze website.
Giro 555
Vorige week is er tijdens de zending op maandag en tijdens de collecte op Biddag €367,11,opgehaald. Ook hebben kinderen woensdagmiddag lege flessen verzameld. Dit leverde €52,60,- op.
Het totaal bedrag dat we overmaken aan giro 555 'Samen voor Oekraïne' is €419,71,-. Allemaal heel
erg bedankt!
Project ‘Nederland’
De afgelopen weken hebben we gewerkt over het thema ‘Nederland’.
Tijdens de opening van het project hebben we o.a. het spel ‘Ik hou van
Holland’ gespeeld. Ook hebben alle kinderen een videoclip gemaakt op
het liedje ’17 miljoen mensen’. Deze videoclip is te bekijken op onze
website en onze Facebookpagina. Alle foto’s o.a. van het bezoek van de
kleuters aan de molen in Ommen, het bezoek van groep 3/4 aan de
kaasboerderij en het bezoek van groep 5/6 aan pannenkoekenrestaurant
‘De Rheezerbelten’ staan op onze site. Groep 7/8 gaat over een paar
weken naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Ook de foto’s van de
afsluiting staan op www.hoekstee.nl.

‘Leerzaam uitje’
We hebben dit schooljaar weer een leerzaam uitje kunnen
organiseren. In voorgaande jaren zijn we met leerkrachten en de
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 o.a. naar het Media Park, de
Tweede Kamer, het Anne Frank Huis en het Rijksmuseum geweest.
Vorige week vrijdag zijn we met de trein naar Amsterdam gegaan.
We hebben in het ‘Sciencemuseum Nemo’ een workshop en
demonstratie gevolgd en leuke wetenschappelijke activiteiten gedaan, zoals een kettingreactie maken,
scheikundige proefjes doen, etc. Om 17.15 uur waren we weer terug op het station in Mariënberg. Het
was een leuke dag! Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.

Agenda
Maandag 21 mrt t/m vrijdag 25 mrt: Week v/d Lentekriebels
Dinsdag 22 mrt: Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8
Maandag 28 mrt: Start project Alles-in-1 thema ‘Vervoer en verkeer’
Zwemmen gr 3/4
Donderdag 31 mrt: Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

