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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Wij hebben je nodig
Marcus 6: 45-56 en 7: 24-30
De leerlingen van Jezus komen ’s nachts in een storm op het meer terecht. Jezus loopt over het water
naar hen toe. Aan de overkant van het meer komen veel mensen die hem nodig hebben naar Jezus
toe. Ook in de omgeving van Syrus wordt zijn hulp gevraagd, door een vrouw met een zieke dochter.
Het thema voor volgende week is: Zie je wat?
Marcus 7: 31-37, 8: 1-10 en 22-26
Jezus maakt een man beter die doof is en niet kan praten. Er gaat een wereld voor hem open. Later
geeft Jezus een grote menigte mensen te eten met zeven broden en wat vissen. Het is al de tweede
keer dat Jezus zoiets doet; gaan de mensen nu begrijpen wie hij is? In het derde verhaal wordt een
blinde man genezen. Hij ziet eerst mensen alsof het bomen zijn, maar later ziet hij steeds meer.
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: ‘‘Niemand doet zielig’
Ledenavond
Op woensdag 16 maart staat er een ledenavond gepland. In september 2021 heeft er ook een
ledenavond plaatsgevonden. Deze was verplaatst i.v.m. de coronabeperkingen. Aangezien het een
korte periode is om nu weer een ledenavond te organiseren heeft het bestuur besloten om de
ledenavond te verplaatsen naar het najaar. Tijdens de ledenavond in het najaar van 2022 kan er een
beslissing genomen worden over een geschikte datum om de ledenavond de komende jaren te
organiseren.

Biddag
In overleg met de kerk en De Schakel hebben we besloten om Biddag dit schooljaar op school te
vieren. Het thema is ‘Wij hebben jou nodig’. De schriftlezing is: Marcus 6:53-56 'Op reis door
Gennesaret’. Elke groep zal iets doen tijdens de viering. De kleuters zeggen een versje op, groep 3/4
doet de viertafel, de kinderen uit groep 5/6 lezen voor uit de bijbel en de kinderen uit groep 7/8 zorgen
voor de collecte en lezen het gebed. 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 van De Schakel laten we
tijdens Biddag in de gemeenschapsruimte zien. De film die wij hebben gemaakt wordt vertoond op De
Schakel. De film die wij hebben gemaakt is vanaf woensdagmiddag ook te zien op onze
Facebookpagina.
Giro 555
Zowel de zendingsopbrengst van vandaag als de opbrengst van de collecte tijdens Biddag gaat naar
Giro 555 ‘Samen in actie voor Oekraïne’.
Project ‘Nederland’
We zijn na de voorjaarsvakantie begonnen met het project ‘Nederland’. In
alle klassen wordt er gewerkt over dit thema. Maandagmorgen 28 februari
was de opening van het project. Tijdens de opening hebben we o.a. het spel
‘Ik hou van Holland’ gespeeld. Ook hebben we
alle kinderen vorige week een videoclip
gemaakt op het liedje ’17 miljoen mensen’.
Joost Visser is hiervoor een groot gedeelte
van de dag op school geweest om opnames te
maken. Het resultaat is binnenkort te zien. De
kleuters zijn vorige week naar de molen bij de
Manitoba rotonde in Ommen geweest. Groep
3/4 gaat binnenkort naar de kaasboerderij en
groep 5/6 gaat in de keuken kijken bij pannenkoekenrestaurant ‘De
Rheezerbelten’. Ze gaan daar zelf een pannenkoek maken en natuurlijk
opeten. Groep 7/8 gaat over een paar weken
naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Hierover
volgt binnenkort meer informatie. De afsluiting
van het project is op donderdagmiddag 17 maart. De
kinderen mogen deze middag verkleed op school
komen. Dit kan in het oranje, of als boer, melkmeisje etc.

‘Leerzaam uitje’
We kunnen dit schooljaar weer op een ‘leerzaam uitje’ 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. Dit jaar gaan de kinderen uit
de groepen 5 t/m 8 op vrijdag 18 maart, met de trein, naar Amsterdam.
De reis begint op het station in Mariënberg en eindigt op het Centraal
Station in Amsterdam. Vanaf daar lopen we naar het ‘Sciencemuseum
Nemo’. We gaan daar een workshop en demonstratie volgen en natuurlijk
leuke activiteiten doen, zoals een kettingreactie maken, scheikundige
proefjes doen, aan de slag als ontwerper, etc. De kinderen krijgen deze
week een brief mee met alle informatie over deze leuke dag!
De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdag 18 maart vrij.

Agenda
Woensdag 9 mrt: Biddag
Maandag 14 mrt: Zwemmen gr 3/4
Woensdag 16 mrt: Spel- en Boekenplan
Donderdag 17 mrt: Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6
Vrijdag
18 mrt: Leerzaam uitje groep 5 t/m 8. Groep 1 t/m 4 is vrij

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

