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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Spijt
1 Samuel 13: 1-14 en 15: 1-31
Saul is de koning in Gods naam. Soms doet hij wat hij zelf wil in plaats van wat de Heer van hem
vraagt. Daarom kan hij geen koning blijven.
Het thema voor volgende week is: Verder dan je kijken kunt
Handelingen 1: 1-11
Jezus gaat naar de hemel. Toch betekent dat niet dat zijn verhaal is afgelopen: de leerlingen moeten
verder kijken.
Lied voor de komende periode: ‘Ik volg de Heer’ ELB 443
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 speelt de baas’
Voorstellingen kleuters
Morgen gaan de kleuters naar de Carrousel in Ommen. Ze gaan kijken naar de voorstelling ‘Spring’.
Het is de bedoeling dat de kleuters morgen om 8.40 uur op school zijn. Aangezien de voorstelling om
9.15 uur begint vertrekken ze om 8.45 uur.
Verjaardag meesters en juffen
A.s. woensdag vieren we de verjaardag van de meesters en juffen. De kinderen hebben hierover
vorige week een brief meegekregen. We gaan eerst zingen op het plein. We waren voornemens om
rond 9.30 uur samen naar de Sahara in Ommen te gaan. Aangezien het woensdag erg warm wordt
lijkt het ons niet verstandig om dit door te laten gaan. De groepen 1 t/m 4 gaan a.s. woensdag
waterspelletjes spelen op het schoolplein. De groepen 5 t/m 8 gaan zwemmen in het zwembad in Den
Ham. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen.
Schoolreisjes
Op dinsdag 24 mei gaan de kleuters op schoolreisje naar MonkeyTown in Rheeze. De kinderen uit de
groepen 3 t/m 6 gaan op woensdag 25 mei naar Dinoland in Zwolle. Allemaal veel plezier volgende
week!

Luizenouders en spel- en boekenplan ouders
Er heeft zich voor volgend schooljaar een ouder opgegeven voor het ‘luizenpluizen’ en het uitdelen
van de spel en boekenplantasjes. Daar zijn we erg blij mee! We zijn nog op zoek naar meer ouders
die willen helpen als luizenouder en/of bij het helpen van het uitdelen van de boeken van het spel- en
boekenplan. De spel- en boekenplantasjes worden een keer in de 14 dagen uitgedeeld aan de
kleuters. U kunt zich opgeven bij Henk Martens (henkmartens@hoekstee.nl).
Activiteitencommissie
Anita van Klingeren en Erlinde Pastoors stoppen na dit schooljaar als lid van de activiteitencommissie.
Naast Anita en Erlinde zitten Jacqueline Dunnewind, Janneke Roddenhof en Janet Veneman in de
activiteitencommissie. Wilt u volgend schooljaar meehelpen in de activiteitencommissie dan kunt u
zich opgeven bij Anita van Klingeren (peter577@live.nl).
Muziekles Broederband
Vorige week dinsdag hebben de kinderen uit groep 5/6 in ’t saMENSpel uitleg gekregen over de
muzieklessen bij de Broederband. Ook mochten ze verschillende instrumenten uitproberen. Kinderen
die het leuk vinden om een muziekinstrument te bespelen bij de Broederband kunnen zich hiervoor
opgeven.

Schoolvoetbal
Woensdagmiddag 11 mei was het schoolvoetbaltoernooi. Joshua, Tara, Romee, Tom, Mark, Lotte,
Olivier, Tessa, Vince en Mirthe hebben het prima gedaan. Ze hebben een mooie beker gewonnen!

Techniek
In het najaar van 2021 was de ‘Week van de techniek’. De kinderen uit groep 7/8 hebben in oktober
en november o.a. een pretpark gebouwd met verschillende attracties. Daarvan is een filmpje gemaakt
en deze is opgestuurd. Een paar weken later kregen we de uitslag. Net als vorig schooljaar zit groep
7/8 bij de laatste drie scholen! Vorige week is er een filmploeg langs geweest om opnames te
maken.Binnenkort horen we de definitieve uitslag. De winnaar gaat naar attractiepark Slagharen.

Zeepkistenrace
Donderdag 21 april was de zeepkistenrace. In totaal deden er 35
zeepkisten mee. Er was een schans, een waterbak en tijdens de race
konden de kinderen ringsteken. In de categorie ‘snelheid/onderbouw’
hebben Ivan Lamberink, Laureen Hofstede, en Bram Veurink gewonnen.
Bij de bovenbouw waren Niek Martens, Bram Roddenhof en Jesse Winters
de winnaars. In de categorie ‘originaliteit/onderbouw’ hebben Fynn
Noppert, Fleur Kolkman en Ilva Reefhuis gewonnen. Bij de bovenbouw
waren de winnaars Jesse Veltman, Romee Pastoors, Ilse Kuilder en Lisa
Stoeten en Quinty Schippers. Het was een leuke middag! www.hoekstee.nl.

Koningsspelen en vrijmarkt
Vlak voor de meivakantie waren de Koningsspelen en de vrijmarkt. We hebben eerst samen ontbeten
en gekeken naar de landelijke opening. Daarna hebben we leuke spelletjes op het schoolplein
gespeeld. De ouders van de activiteitencommissie hebben tijdens de vrijmarkt lekkere broodjes
hamburger verkocht, er was popcorn te koop, er was een grabbelton, je kon je laten schminken en
natuurlijk waren er veel kinderen en ouders die spullen hebben verkocht. Het was een leuke dag! Alle
ouders die geholpen hebben, hartelijk dank!

Agenda
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

17 mei: Voorstelling kleuters in de Carrousel
18 mei: Verjaardag meesters en juffen
19 mei: Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6
24 mei: Schoolreisje groep 1/2
Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8
25 mei: Schoolreisje groep 3 t/m 6
26 mei: Hemelvaart. Kinderen zijn vrij
27 mei: Hemelvaart. Kinderen zijn vrij
1 juni: Inloop in groep 2
2 juni: Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6
3 juni: Maandvoorstelling groep 3/4

Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

