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Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Ben jij hier de baas?  
Marcus 10: 46-52, 11: 1-10 en 12: 1-12 
De blinde Bartimeüs laat zich niet het zwijgen opleggen. Hij roept Jezus aan als ‘Zoon van David’ – 
een koning dus! Ook bij de intocht in Jeruzalem wordt Jezus toegejuicht als koning. Later vertelt Jezus 
een verhaal over een wijngaardenier die zijn knechten en zijn zoon stuurt om de opbrengst op te 
halen. Als de oppassers hem doden, zal de wijngaardenier zelf komen om het recht te herstellen. 
 
Het thema voor volgende week is: Ik geef je alles 
Marcus 14: 1-25 en 16: 12-25 
Een vrouw zalft Jezus met dure olie. Jezus vertelt dat één van zijn leerlingen hem zal verraden, hij 
wordt gearresteerd in de hof van Getsemane. Na een verhoor bij de hogepriesters en bij Pilatus wordt 
Jezus ter dood veroordeeld en gekruisigd. Maar op de derde dag maakt God een nieuw begin: het 
graf is leeg, Jezus leeft! 
 
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 helpen elkaar’ 
 
Welkom 
Fedde Otten wordt binnenkort vier jaar. We wensen je een fijne en leerzame tijd bij ons op school! 
 
Tien-minuten-gesprekken 
Op maandag 11 april en dinsdag 12 april zijn er tien-minuten gesprekken voor de groepen 1 t/m 7. 
Vanaf vorige week kon u zich via Parro opgeven. De sluitingsdatum is morgen, dinsdag 5 april.  

IEP Eindtoets groep 8 
Op woensdag 20 april en donderdag 21 april gaan de kinderen uit groep 
8 de IEP Eindtoets maken. Allemaal veel succes!  
 
Luizen 
Bij een aantal kinderen op school is vorige week en vandaag luizen geconstateerd. Wilt u thuis een 
keer extra controleren? 

Luizenouders en spel- en boekenplan ouders 
Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar ouders die willen helpen bij het uitdelen van de spel en 
boekenplan-tasjes en ouders die willen ‘luizenpluizen’. De spel- en boekenplan-tasjes worden een 
keer in de 14 dagen uitgedeeld aan de kleuters. U kunt zich opgeven bij Henk Martens 
(henkmartens@hoekstee.nl).  

       
            



 
 
 
 
Pasen 
Donderdag 14 april vieren we met de kinderen het Paasfeest. We beginnen met een gezamenlijke 
viering en daarna worden de kinderen in groepjes verdeeld. We gaan verschillende leuke activiteiten 
doen. De kinderen hoeven op deze dag geen fruit mee te nemen. Tussen de middag eten we samen 
in de gemeenschapsruimte. De activiteitencommissie zorgt voor een lekkere paaslunch. De kinderen 
gaan dus niet naar huis om te eten. Wilt u uw zoon of dochter een plastic tas meegeven? Om 13.30 
uur is iedereen vrij. 
 
Zeepkistenrace 
De zeepkistenrace staat gepland op donderdagmiddag 21 april. Twee weken geleden hebben de 
kinderen hierover een brief meegekregen. Veel kinderen hebben zich al opgegeven. Opgeven kan 
nog t/m a.s. vrijdag bij meester Henk. Er zijn twee categorieën: ‘snelheid’ of ‘originaliteit’. De zeepkist 
mag niet breder zijn dan 1.20 meter. Je mag meedoen met de fiets, skelter, etc. De zeepkistenrace 
kan alleen doorgaan als het droog weer is. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen we de race 
verplaatsen naar een andere dag.  
 
Natuurlijk is iedereen welkom om te komen kijken. De zeepkisten kunnen op donderdagmiddag 21 
april tussen 12.15 uur en 13.00 uur klaar worden gezet op het ‘achterplein’. We beginnen rond 13.00 
uur. De prijsuitreiking zal rond 14.30 uur zijn. Daarna mogen de kinderen naar huis. We hopen op een 
gezellig middag! 
 

   
 
Koningsspelen en vrijmarkt 
Op vrijdag 22 april staan de Koningsspelen en de vrijmarkt gepland. De kinderen hebben hierover 
vorige week een brief meegekregen. Samen met de activiteitencommissie hebben we voor deze dag 
leuke activiteiten bedacht. De kinderen beginnen ’s morgens met het 
Koningsontbijt. Om 9.30 uur gaan alle groepen kijken naar de landelijke 
opening van de Koningsspelen. Deze wordt rechtstreeks uitgezonden op 
de televisie en wordt geopend door koning Willem-Alexander. Daarna 
gaan we verschillende spelletjes doen in en rond school. De kinderen 
hoeven op deze morgen geen drinken en fruit mee te nemen. Om 12 uur 
is iedereen vrij.  

’s Middags om 14.15 uur begint de vrijmarkt en deze duurt tot 16.30 uur. 
Er zullen verschillende leuke activiteiten georganiseerd worden.  
 
Zelf spullen verkopen 
Je mag tijdens de vrijmarkt zelf spullen verkopen. Er zal op het plein ruimte 
gemaakt worden waar je, vanaf 13.30 uur, een kleed neer kan leggen. Wil je 
iets verkopen tijdens de vrijmarkt dan kun je dit t/m donderdag 14 april 
doorgeven aan meester Henk.  

Voorstelling 
Tijdens de vrijmarkt zetten we het podium buiten neer. Als je iets wilt laten zien dan kan dat.  
Je mag bijvoorbeeld goochelen, een liedje zingen of playbacken, etc. De act mag maximaal 5 minuten 
duren. Opgeven kan bij meester Henk t/m donderdag 14 april.  
 
Succes allemaal met de voorbereidingen. We gaan er een leuke dag van maken! 
 



 
 
 
 
 
 
Voorstellingen kleuters en groep 3/4 
Morgen, dinsdag 5 april, gaan de kinderen uit groep 3/4 naar de Carrousel in 
Ommen. Ze gaan van 11.00 uur tot 12.00 uur kijken en luisteren naar het 
schrijversduo Hans en Monic Hagen. De kinderen blijven over op school.  
 
Na de meivakantie op maandag 17 mei gaan de kleuters ook naar de Carrousel in Ommen. Ze gaan 
kijken naar de voorstelling ‘Spring’. Het is de bedoeling dat de kleuters op deze dag om 8.25 uur op 
school zijn. Aangezien de voorstelling om 9.00 uur begint vertrekken ze om 8.30 uur.  
 
Bericht van de atletiekvereniging ACO  
Vanaf nu kun je je inschrijven voor de ACO Scholierenloop op vrijdag 20 mei 2022.  
Elk jaar organiseert ACO Van Elderen deze wedstrijd voor de groepen 3 t/m 8 van de basisscholen 
binnen de gemeente Ommen.  

 
Opgeven kan t/m 30 april 2022 via de link op www.acovanelderen.nl. 
(inschrijfformulier: https://inschrijven.nl/form/2022052020418-nl)  
I.v.m. de organisatie van de scholenestafette is na-inschrijving niet 
mogelijk. Voor verdere informatie zie www.acovanelderen.nl. 
facebookpagina: “ACO Scholierenloop” of neem contact met ons op via 
scholierenloop@acovanelderen.nl  
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

 

Agenda 

Dinsdag                    5 apr: Voorstelling groep 3/4 in de Carrousel 
                                           Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8 
Maandag                11 apr: Tien-minuten-gesprekken  
Dinsdag                  12 apr: Tien-minuten-gesprekken 
Woensdag              13 apr: Spel- en Boekenplan 
Donderdag              14 apr: Paasviering. Kinderen eten op school en zijn om 13.30 uur vrij 
Vrijdag                     15 apr: Goede Vrijdag 
Maandag                 18 apr: Pasen 
Woensdag               20 apr: Afname IEP Eindtoets groep 8 
Donderdag              21 apr: Afname IEP Eindtoets groep 8 
Donderdagmiddag  21 apr: Zeepkistenrace. Kinderen zijn om 14.30 uur vrij 
Vrijdag                     22 apr: Koningsspelen. Kinderen zijn om 12 uur vrij 
Vrijdagmiddag         22 apr: Vrijmarkt van 14.15 uur tot 16.30 uur 
 
Maandag                 25 apr t/m vrijdag 6 mei: Meivakantie 
 
Dinsdag                  10 mei: Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8 
Woensdag              11 mei: Spel- en Boekenplan 
Dinsdag                  17 mei: Voorstelling kleuters in de Carrousel 

       
 
 
 
 
 
    

 


