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Godsdienstonderwijs
Het thema voor deze week is: Aan jou de keus
1 Samuel 24: 1-23 en 1 Samuel 25 en 2 Samuel 2: 1-7
David krijgt de kans om koning Saul te doden, als de koning zijn behoefte doet in een grot. In plaats
daarvan snijdt David een stuk van de mantel van Saul. Zo laat hij zien dat hij geen kwaad in de zin
heeft. Een zekere Nabal wil David niet laten delen in zijn rijkdom. Zijn vrouw Abigaïl voorkomt dat
David wraak neemt. Als Nabal sterft, wordt zij de vrouw van David. Een tijd later, nadat koning Saul is
omgekomen in de strijd, wordt David de nieuwe koning van Israël.
Het thema voor volgende week is: Sterke verhalen
Johannes 20: 30-31 en 31: 24-25 en Lucas 24: 13-35 en Handelingen 8: 26-40
In deze themaweek onderzoeken de kinderen de Bijbel als geheel. Ze horen over hoe de Bijbel is
ontstaan en wat voor soort boek het is.
Lied voor de komende periode: ‘Maak een vrolijk geluid voor de Heer’. ELB 462
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 vertrouwen elkaar’.
Welkom
Isabel Reiling is vorige week vier jaar geworden. Daan Otten wordt binnenkort vier jaar. Eva en Fleur
Buitenhuis komen volgend schooljaar ook bij ons op school. Eva komt in groep 2 en Fleur in groep 4.
We wensen jullie allemaal een fijne en leerzame tijd bij ons op school!
Afscheid groep 8
Vince, Lotte, Mark, Olivier, Tom, Tessa, Jente, Mirthe en Lise gaan volgend schooljaar naar het
voortgezet onderwijs. We wensen jullie allemaal veel succes op jullie nieuwe school!
Afscheid juf Janine
Op woensdag 13 juli nemen we afscheid van juf Janine. Juf Janine heeft 24 jaar op De Hoekstee
gewerkt. Voor het grootste gedeelte heeft ze les gegeven aan de kleuters. Woensdagochtend tussen
8.45 uur en 10.30 uur zullen we samen met de kinderen en de leerkrachten afscheid nemen.
Donderdagmiddag 14 juli, tijdens de borrel georganiseerd door het bestuur, kunt u Janine een hand
geven. We willen juf Janine hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren en wensen haar alle
goeds voor de toekomst!

Activiteitencommissie
Dit is het laatste schooljaar dat Anita van Klingeren en Erlinde Pastoors lid zijn van de
activiteitencommissie. Anita en Erlinde, hartelijk dank voor jullie inzet de afgelopen jaren! Ilse Otten en
Annemarie Kolkman zullen volgend schooljaar lid worden van de activiteitencommissie. Daar zijn we
erg blij mee! Naast Ilse Otten en Annemarie Kolkman zitten, Jenet Veneman, Jacqueline Dunnewind
en Janneke Roddenhof in de activiteitencommissie.
Spel- en Boekenplan
Jolien Valk en Margreet Willems hebben de afgelopen jaren de tasjes gevuld en uitgedeeld voor het
Spel- en Boekenplan. Na dit jaar stoppen ze hiermee. Hartelijk dank voor het werk wat jullie de
afgelopen jaren hebben gedaan! We zijn blij dat we ook volgend schooljaar door kunnen gaan met het
Spel- en Boekenplan. Agnes Bolks en Nicole Hofstede hebben zich hiervoor opgeven.
Voorstellen Hiltsje Limbeck
Mijn naam is Hiltsje Limbeck en na de zomervakantie ga ik samen met juf Jessica lesgeven in groep 1
en 2. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Ik heb al een proefles mogen geven in groep 1 en 2, dus met
deze kinderen heb ik al even kennis gemaakt.
Misschien vinden jullie het ook leuk om wat meer over mij te weten,
vandaar dat ik mij via deze weg even voorstel. Ik ben 45 jaar en ben
getrouwd met Jan. Samen hebben wij twee prachtige kinderen, Stef en
Paul. Zij zijn 16 en 13 Jaar oud. Ik heb eerder al 10 jaar in het onderwijs
gewerkt, maar ben een poos gestopt om thuis te kunnen zijn voor de
jongens. Inmiddels zijn het echte tieners, die al heel zelfstandig zijn en
leek het mij weer fijn om voor de klas te staan.
In mijn vrije tijd vind je mij regelmatig in onze tuin. Ik zaai dan vooral
bloemen, scheur weer planten om ze te vermeerderen en natuurlijk
onkruid trekken. We hebben nogal wat eiken in onze tuin, dus in de herfst ben ik vooral bladeren aan
het harken. Naast tuinieren houd ik ook van wandelen. Samen met een vriendin loop ik heel wat
kilometers. In het weekend wandel ik meestal met Jan. We genieten beide van de natuur en tijd voor
elkaar.
We gaan met veel plezier naar de Christelijk Gereformeerde Kerk in Dedemsvaart. Ik ben hier vooral
actief in het jeugdwerk. Op dit moment geef ik samen met een team catechisatie aan tieners tussen de
12 en 16 jaar. Daarnaast bezoek ik ouderen van 75 jaar en ouder. Zoals je wel kunt lezen, verveel ik
me niet echt.
Ik hoop dat we elkaar na de zomervakantie op school zien en persoonlijk kennis met elkaar kunnen
maken. Voor nu alvast een fijne vakantie!

Voorstellen Marit Ligtenberg
Hallo allemaal, ik ben Marit Ligtenberg. Ik ben 19 jaar en woon samen met mijn
man en dochter in Mariënberg. Misschien kennen jullie mij al door mijn stage in
groep 1/2. Maar nu kom ik werken als onderwijsassistent in groep 1/2! Ik kijk er
erg naar uit en heb er veel zin in!
Groetjes Marit

Groep 1 t/m 4 vrij
Morgen, dinsdag 5 juli zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij.
Musical ‘Het goud van eiland Albatros!’
Groep 7/8 heeft de afgelopen weken veel geoefend voor de musical ‘Het goud van eiland Albatros!’.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 gaan maandagochtend 11 juli naar de musical kijken in de Garve.
Dinsdagochtend 12 juli van 9.30 uur tot 11.00 uur zal de generale
repetitie van de musical worden opgevoerd door groep 7/8. De
kinderen uit groep 5/6 gaan dinsdagochtend naar de Garve. Ook
opa’s en oma’s, tantes, ooms en andere familieleden zijn
dinsdagochtend 12 juli tussen 9.30 uur en 11.00 uur van harte
welkom om naar de musical te kijken.
Dinsdagavond 12 juli tussen 19.00 uur en 20.30 uur zijn alle ouders van de kinderen uit groep 7/8
welkom in de Garve om de musical te bekijken. Ouders en kinderen uit groep 8 kunnen om 20.30 uur
blijven zitten voor het afscheid van groep 8. Dinsdag 12 juli zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.
De entree is gratis. U kunt een vrijwillige bijdrage geven bij verlaten van de Garve. Van dit geld zullen
we in het nieuwe schooljaar weer leuke activiteiten organiseren voor de kinderen.
Wisselmorgen
Op woensdagmorgen 13 juli tussen 10.45 uur en 12.30 uur gaan de kinderen kijken in hun nieuwe
groep.
Slotfeestdag
Op donderdag 14 juli is de jaarlijkse slotfeestdag. De school begint om
10.30 uur. We hebben een leuk programma bedacht. Het thema is
‘Circus’. Wat we gaan doen is een verrassing. Uiteraard mag iedereen
verkleed op school komen. We gaan deze dag zowel in school, op het
schoolplein, en in Beerzerveld leuke activiteiten doen. Alle kinderen
blijven op deze dag over op school. Voor eten wordt gezorgd. De fruittas
hoeft niet mee. Wel graag een tas meenemen om spullen in te doen. Op
vrijdag 15 juli begint, voor alle kinderen, om 10.30 uur de zomervakantie.
Uitnodiging bestuur
Het bestuur nodigt alle ouders en kinderen uit voor een hapje en een drankje. U bent op donderdag 14
juli om 15.00 uur van harte welkom op school, om samen met ons het schooljaar af te sluiten.
Enquêtes
Aan het einde van elk schooljaar ontvangen alle ouders van de kinderen uit groep 8 een vragenlijst.
Wij vinden het belangrijk om te weten wat de mening is van ouders over de kwaliteit van het onderwijs,
de organisatie, buitenschoolse activiteiten en de wijze waarop wij u informeren.
Hieronder de gemiddelde cijfers die gegeven zijn per onderdeel:
Organisatie: 8,8
Deskundigheid leerkrachten: 8,8
Het onderwijs aan uw kind: 8,8
Buitenschoolse activiteiten: 8,6
Persoonlijk contact: 8,6
De wijze waarop wij u informeren: 8,8
Ouderactiviteiten: 8,3
Inspraak van ouders: 8,5
De nieuwsbrieven: 8,8
We zijn blij met de gegeven feedback. Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijsten!

Data nieuw schooljaar
In de tweede week van het nieuwe schooljaar ontvangt u de nieuwe schoolkalender. Hieronder staan
de activiteiten in de eerste twee schoolweken.
Maandag 29 augustus: 1e schooldag en luizencontrole
Zwemmen gr 3/4
Woensdag 31 augustus: Spel- en Boekenplan
Maandag 5 september: Op voeten en fietsen
Woensdag 7 september: Startactiviteit van 19.00 uur tot 19.45 uur.
Aansluitend is er bij de kleuters en in groep 7/8 van 19.45 uur tot 20.15 uur
een uitleg over de werkwijze en het VO.
In de groepen 3/4 en groep 5/6 is er een inloop van 19.45 uur tot 20.15 uur.
Maandag 12 september: Schoolfotograaf
Zwemmen gr 3/4
Weekopening groep 8
De kinderen in groep 8 zitten nog een paar dagen bij ons op
school. Volgende week dinsdag is de uitvoering van de musical en
het afscheid. Vanmorgen heeft groep 8 de weekopening verzorgd.
Ze hebben o.a. een verhaal voorgelezen, een jarige in het zonnetje
gezet en een spel gespeeld. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.

Versierde gang
De ouders van de activiteitencommissie hebben de gang weer mooi ‘zomers’ versierd.

Sportdag onderbouw
Helaas kon de sportdag voor de groepen 1 t/m 4 op het grasveld in Beerzerveld i.v.m. de regen niet
doorgaan. De kinderen hebben daarom binnen, in gymzaal ‘De Sprong’, gesport. De juffen hadden
verschillende sportieve spelletjes klaargezet. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl

Bedankt
We zijn bijna aan het einde van dit schooljaar. We zijn blij dat we dit schooljaar weer op een goede
wijze les konden geven en leuke activiteiten konden organiseren. Veel ouders hebben hierbij
meegeholpen. We willen iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet! We hebben dit als team zeer
gewaardeerd en hopen ook volgend schooljaar weer gebruik te mogen maken van uw hulp bij het
organiseren van de vele activiteiten op onze mooie school!
Agenda
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdagmorgen
Dinsdagavond
Woensdag
Woensdagmiddag
Donderdag
Vrijdag

4 juli t/m vrijdag 9 juli: Tien-minuten-gesprekken op verzoek van de lkr
5 juli: Groep 1 t/m 4 vrij
6 juli: Inloop in groep 2
7 juli: Rapport mee
12 juli: Alle kinderen zijn om 12 uur vrij
12 juli: Generale repetitie musical gr 7/8 voor familieleden
12 juli: Musical gr 7/8 voor ouders. Aansluitend is het afscheid van gr 8
13 juli: Wisselmorgen van 10.45 uur tot 12.15 uur
13 juli: Uitje groep 8
14 juli: Slotfeestdag. School begint om 10.30 uur
Om 15.00 uur is er een borrel georganiseerd door het bestuur
15 juli: Gr 1 t/m 8 is om 10.30 uur vrij

Maandag

18 juli t/m vrijdag 26 aug: zomervakantie

Maandag

29 aug: Eerste schooldag
Zwemmen gr 3/4
31 aug: Spel- en Boekenplan
5 sept: Op voeten en fietsen
7 sept: Startactiviteit van 19.00 uur tot 19.45 uur
Aansluitend is er bij de kleuters en in groep 7/8 van 19.45u tot 20.15u
een uitleg over de werkwijze en het VO
In de groepen 3/4 en groep 5/6 is er een inloop van 19.45u tot 20.15u
12 sept: Schoolfotograaf
Zwemmen gr 3/4

Woensdag
Maandag
Woensdag

Maandag

Allemaal een fijne zomervakantie gewenst!
Met vriendelijke groet,
Team De Hoekstee

