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Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Vol Vuur  
Handelingen 1: 12-126 en 2: 1-40 
 
De lege plek van Judas wordt ingevuld. Tijdens het pinksterfeest komt de Heilige Geest bij de 
leerlingen. Nu kunnen ze vol vuur gaan vertellen over Jezus en over Gods koninkrijk. We lezen in 
deze periode over de profeet Samuël. Hij hoort als kind de stem van God en wordt later een profeet. 
Als Israël een koning wil, zalft Samuël koning Saul. Met Hemelvaart en Pinksteren lezen we de 
verhalen die bij deze feesten horen. 

 
Het thema voor volgende week is: Jou moet ik hebben  
1 Samuel 16: 1-23 en Psalm 23 
 
De profeet Samuel moet iemand zalven die later koning kan worden. Zeven zoons van Isaï zijn niet 
degene die God bedoelt. Maar bij de achtste weet Samuel: jou moet ik hebben! 
Koning Saul, die nu nog op de troon zit, heeft last van sombere buien. Alleen David kan er met zijn 
harpspel voor zorgen dat de koning zich wat beter voelt. In psalm 23 zingt David over God die voor 
hem zorgt. 
 
Lied voor de komende periode: ‘Hoor, de vogels zingen weer’ ELB 440 
 
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’ 
 
Luizenouders en spel- en boekenplan ouders (herhaling) 
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).  
 
Maandvoorstelling groep 3/4 
A.s. vrijdag om 11.30 uur is de maandvoorstelling van groep 3/4. Alle ouders van de kinderen uit 
groep 3/4 zijn van harte welkom om de voorstelling te bekijken.  
 
 
 
 

       
            



 
 
 
 
 
 
CITO toetsen  
De komende weken zullen in de groepen 3 t/m 7 de CITO toetsen worden afgenomen. De tussentijdse 
en de eindtoetsen van CITO worden elk schooljaar in januari en juni afgenomen. Op deze manier 
krijgen we een goed beeld van de voortgang van de kinderen. De toetsen worden afgenomen voor de 
vakgebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Voor de kleuters gebruiken we 
het nieuwe observatie-instrument ‘Kleuter in beeld’. Met behulp van observaties krijgen we een goed 
beeld van de ontwikkeling op de domeinen: taal, motoriek, sociaal en emotioneel en rekenen.  
De resultaten worden meegenomen in het rapport. 
 
 
 
Schoolkamp 
De kinderen uit groep 7/8 gaan woensdag 8 juni t/m vrijdag 10 juni op 
schoolkamp naar kampeerboerderij ‘De Bosrand’ in Rijssen. Veel plezier 
allemaal!  
 
 
 
 
 
Prachtige score IEP Eindtoets 
De kinderen uit groep 8 hebben voor de meivakantie de IEP 
Eindtoets gemaakt. Vorige week is de uitslag binnengekomen. 
Iedereen heeft op zijn of haar niveau prima gescoord. Het 
landelijk gemiddelde is 80. De score van groep 8 is gemiddeld 
85,8. Een prachtige score!   

 
 
 
Inleveren boeken ‘De Boekstee’ en ‘Spel- en Boekenplan’ 
Op dinsdag 7 juni kunnen de kinderen uit de groepen 3/4 en 7/8 de boeken inleveren uit ‘De 
Boekstee’. De kleuters en de kinderen uit groep 5/6 kunnen de boeken op donderdag 16 juni 
inleveren.   
 
De boeken en spelletjes van het ‘Spel- en Boekenplan’ kunnen op woensdag 22 juni worden 
ingeleverd.  
 
Verjaardag meesters en juffen 
Vorige week woensdag hebben we de verjaardagen gevierd van de meesters en juffen. Natuurlijk 
hebben we eerst gezongen op het schoolplein. Nadat de cadeautjes waren uitgepakt zijn de groepen 
5 t/m 8 naar het zwembad in Den Ham gegaan. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 hebben 
waterspelletjes gespeeld op het schoolplein. Aan het einde van de dag kreeg iedereen een lekker 
‘Bijkerk-ijsje’. Het was een gezellige morgen! www.hoekstee.nl.   
 

    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Schoolreisjes  
Vorige week dinsdag zijn de kleuters op schoolreisje 
geweest naar MonkeyTown in Rheeze geweest. De 
kinderen uit de groepen 3 t/m 6 hebben vorige week 
woensdag een leuke dag in Dinoland in Zwolle gehad. 
www.hoekstee.nl  
 

    
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Agenda 
Woensdag                1 juni: Inloop in groep 2 
Donderdag               2 juni: Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6 
Vrijdag                      3 juni: Maandvoorstelling groep 3/4  
Maandag                  6 juni: Pinksteren. Kinderen zijn vrij 
Dinsdag                    7 juni: Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 3/4 en gr 7/8 (inleveren) 
Woensdag                8 juni t/m vrijdag 10 juni: Schoolkamp gr 7/8 
Dinsdag                  14 juni: MR vergadering 
Donderdag             16 juni: Boeken lenen uit de ‘Boekstee’ gr 1/2 en gr 5/6 (inleveren) 
Woensdag              22 juni: Inleveren boeken en spelletjes ‘Spel- en Boekenplan’ 
Vrijdag                    24 juni: Sportdag onderbouw 
Maandag                27 juni: Studiedag leerkrachten. Kinderen zijn vrij 

       
 

 


