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Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Help jij mij?  
1 Samuel 18:16-30 en 19: 1-17 
David is enorm populair bij het volk. Koning Saul wordt er jaloers van en probeert David te doden. 
David is getrouwd met Michal, de dochter van de koning. Zij helpt hem om te vluchten. 
 
Het thema voor volgende week is: Waar ben je veilig?  
1 Samuel 19: 18-24 en 1 Samuel 20 en 21 
David is op de vlucht voor koning Saul en gaat naar het profetenhuis. De soldaten die daar komen, en 
later ook koning Saul, raken in vervoering zodat ze David niet kunnen arresteren. 
Jonatan, de zoon van de koning, helpt David door te onderzoeken of de kust veilig is. Daarna vlucht 
David verder door het land. 
 
Lied voor de komende periode: ‘Groot en geweldig’. Dit lied is te beluisteren op YouTube 
 
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’ 
 
Sportdag onderbouw 
A.s. vrijdag is de sportdag voor de groepen 1 t/m 4. De sportdag zal plaatsvinden op het grasveld in 
Beerzerveld. De kinderen kunnen om 9.30 eerst naar school komen. Daarna lopen we gezamenlijk 
naar het sportveld. Wilt u uw zoon of dochter sportieve kleding met goede schoenen aantrekken? 
Uiteraard is iedereen welkom om te komen kijken!  
 
Studiedag 
Op maandag 27 juni staat er een studiedag gepland. De kinderen zijn op deze dag vrij.  
 
Groep 1 t/m 4 vrij 
Op dinsdag 5 juli zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij.  
 
Groep 2 naar groep 3 
Op donderdag 23 juni en dinsdag 28 juni gaan de kinderen uit groep 2 om 11.00 uur een kijkje nemen 
in groep 3. Zo kunnen ze alvast een beetje wennen. 
 
 
 
 
 
 

       
            



 
 
Derde prijs groep 7/8 
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 zat groep 
7/8 bij de beste scholen uit de regio. Een paar weken geleden is er een filmploeg op school geweest 
om opnames te maken. Vrijdag zijn de kinderen naar Innofuture in Hardenberg geweest. Alle vormen 
van techniek waren aanwezig op Innofuture, zoals elektro/installatietechniek, bouw, programmeren, 
virtual reality, robots en innovatie in de zorg. Ook werd de uitslag bekend gemaakt van de ‘Week van 
de techniek’. Groep 7/8 is derde geworden! Een mooie prestatie! 
 

   
 
Opening nieuw project ‘Alles-in-1’ 
Vorige week maandag hebben we tijdens de gezamenlijke weekopening het nieuwe en laatste thema 
voor dit schooljaar van het project Alles-in-1 geopend. De kinderen uit de groepen 3 en 4 werken over 
het thema: ‘Wat groeit en bloeit’. De groepen 5 t/m 8 werken over het thema ‘Dieren’.  
 

   
 
Schoolkamp 
Woensdag 8 juni t/m vrijdag 10 juni zijn de kinderen uit groep 7/8 op schoolkamp geweest naar 
Rijssen. Woensdagmorgen om 9.00 uur vertrokken de kinderen met de fiets uit Beerzerveld. 
Onderweg hebben ze verschillende spelletjes gespeeld. Rond 15.00 uur kwamen ze aan bij de 
kampeerboerderij. Nadat alle koffers uitgepakt waren werd er een zeskamp gespeeld. Enkele ouders 

hadden heerlijke pannenkoeken gebakken. Na het eten is er een 
bosspel gespeeld en werden er leuke spelletjes in de 
kampeerboerderij gedaan. Donderdag is groep 7/8 voor een groot 
gedeelte van de dag op activiteitenlocatie De Wilgenweard in 
Nijverdal geweest. Ze hebben daar in een kano gevaren, geleerd 
hoe je moet boogschieten, in ondergrondse tunnels gekropen en 
met een touw over het water gesprongen.  
’s Middags was er een vossenjacht in Nijverdal. Rond 17.00 uur was 

iedereen weer in Rijssen. Na het eten van een broodje hamburger met patat hebben ze een spel 
gespeeld met alle meesters en juffen: ‘Wie heeft de moord gepleegd?’. Na het bosspel was er 
natuurlijk de bonte avond. Om 00.00 uur is iedereen nog een keer het bos in gelopen om te luisteren 
naar een spookverhaal. De volgende dag was het tijd om weer terug te gaan naar Beerzerveld. 
Onderweg is er nog een paar keer gestopt o.a. om te zwemmen in zwembad de Kolk. Het was een erg 
geslaagd schoolkamp! www.hoekstee.nl.  
 

   



 
 
 
Maandvoorstelling groep 3/4 
Vrijdag 3 juni was de maandvoorstelling van groep 3/4. De kinderen hebben gedanst, gevoetbald en 
Laureen heeft op haar blokfluit gespeeld. Jesse was de presentator. Bekijk de foto’s op 
www.hoekstee.nl.  
 

   
 
Muziekles 
Maandag 13 juni heeft muziekdocent meester Rico weer muziek gegeven bij de kleuters en in groep 
5/6. Bekijk de foto’s op www.hoekstee.nl.  
 

   
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

 

Agenda 
Woensdag              22 juni: Inloop in groep 2 
Woensdag              22 juni: Inleveren boeken en spelletjes ‘Spel- en Boekenplan’ 
Donderdag             23 juni: Groep 2 gaat naar groep 3 
Vrijdag                    24 juni: Sportdag onderbouw 
Maandag                27 juni: Studiedag leerkrachten. Kinderen zijn vrij 
Dinsdag                 28 juni:  Groep 2 gaat naar groep 3 
Woensdag             29 juni: Inloop in groep 1 
Maandag                 4 juli t/m vrijdag 9 juli: Tien-minuten-gesprekken op verzoek van de lkr. 
Dinsdag                   5 juli: Groep 1 t/m 4 vrij 
Woensdag               6 juli: Inloop in groep 2 
Donderdag              7 juli: Rapport mee 
Dinsdag                 12 juli: Alle kinderen zijn om 12 uur vrij 
Dinsdagmorgen     12 juli: Generale repetitie musical gr 7/8 
Dinsdagavond       12 juli: Musical gr 7/8. Aansluitend is het afscheid van gr 8 
Woensdag             13 juli: Wisselmorgen van 10.45 uur tot 12.15 uur.  
Woensdagmiddag 13 juli: Uitje groep 8 
Donderdag            14 juli: Slotfeestdag. School begint om 10.30 uur 
                                         Om 15.00 uur is er een borrel georganiseerd door het bestuur 
Vrijdag                   15 juli: Gr 1 t/m 8 is om 10.30 uur vrij 

       
 
 

 
 

 


