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Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Gebeurt er al wat?  
Johannes 4: 46-54 en 5: 1-23 
Een hoveling uit Kafarnaüm vraagt Jezus om hulp voor zijn zieke zoon. Jezus zegt dat hij naar huis 
kan gaan: zijn kind is genezen. Bij het bad van Betzata zit een man al achtendertig jaar te wachten tot 
er iets gebeurt. Jezus zegt dat hij op kan staan en naar huis kan gaan. 
 
Het thema voor volgende week is: Wie lost dit op? 
Johannes 6: 1-35 
Vijfduizend mensen krijgen te eten van vijf broden en twee vissen. Als het avond wordt, komen de 
leerlingen van Jezus in een storm op het meer terecht. Jezus komt over het water naar hen toe. De 
volgende dag zoeken mensen Jezus weer op aan de overkant van het meer. 
 
Lied voor de komende periode: 'Ken je dit verhaal?' (cd Kom aan boord / 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. In de bijlage een informatieblad over de Kanjertraining. 
In het informatieblad staat o.a. het stappenplan dat de kinderen volgen als er iets niet goed gaat en 
een uitleg over de ‘Kanjerpetten’ 
 
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’ 
 
Executieve functies 
De term ‘executieve functies’ verwijst naar een aantal complexe vaardigheden 
die nodig zijn voor het plannen en uitvoeren van doelgericht leren en gedrag. 
Deze vaardigheden worden verworven vanaf de vroege kindertijd en zijn 
belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind. Alle executieve functies hebben een 
controlerende en aansturende functie. Executieve functies zijn bijvoorbeeld dat 
kinderen leren plannen en organiseren, concentreren, problemen oplossen, 
emoties reguleren, etc. In de klas gebruiken we hiervoor symbolen en woorden. Elk symbool heeft te 
maken met een ‘executieve functie’.  De symbolen die we gebruiken hebben te maken met ‘De boot’. 
De symbolen hangen ook in de klassen en in de gangen. Hieronder een uitleg van het symbool 
‘Anker’. Als de leerkracht tegen een leerling zegt ‘Ik zet mijn kapiteinspet op!’ dan weet de leerling 
waar hij of zij op dat moment aan moet denken. 
 

 
 
 
 

       
            



 
 
 
Welkom 
Emil Dogger wordt binnenkort vier jaar. Emil zal de komende weken een paar keer komen wennen in 
groep 1. We wensen je een fijne en leerzame tijd bij ons op school! 
 
Schoonmaakavond 
Donderdag 19 januari was er een schoonmaakavond. Alle ouders die geholpen hebben, hartelijk 
dank! 
 
Muzieklessen 
Elke week geeft meester Rico muziekles bij ons op school. Deze week geeft meester Rico muziekles 
aan groep 1/2. Vandaag hebben alle groepen weer muziekworkshops gevolgd van Popschool 
Twenterand. Bekijk alle foto’s op onze site. 
 

   
 
Maandvoorstelling groep 7/8 
A.s. vrijdag staat de maandvoorstelling van groep 7/8 gepland. Alle ouders van de kinderen uit groep 
7/8 zijn om 11.30 uur van harte welkom! 
 
SpaceBuzz en Rijksmuseum 
Binnenkort, op vrijdag 10 februari, komt SpaceBuzz bij 
ons op school. De SpaceBuzz is een ruim vijftien meter 
lang raketvoertuig voorzien van de nieuwste virtual 
reality technologieën. Aan boord reizen de kinderen van 
groep 7/8 naar de ruimte, waar ze de aarde zien door de 
ogen van een astronaut. Ze reizen samen met 
commandant André Kuipers. In de ruimte ervaren ze het overview effect door de ogen van een 
astronaut. Ze zien onze aarde in het grote heelal. Van de lancering tot de spectaculaire landing voelt 
de missie met de SpaceBuzz levensecht. 

 
Een week later op dinsdag 14 februari gaat groep 7/8 naar het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Ze gaan daar de workshop 
‘Sporenonderzoek naar Rembrandt’ volgen. De kinderen krijgen allemaal 
een labjas aan en gaan aan de slag als museumonderzoeker. Hoe werd 
verf in de 17de eeuw gemaakt? En wat kun je met een microscoop en 
uv-licht ontdekken? Na afloop weten de leerlingen hoe je kunt uitzoeken 
of een schilderij wel een echte Rembrandt is.  
 

Zowel over de SpaceBuzz als over het bezoek aan het Rijksmuseum volgt binnenkort meer informatie. 
 
     
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Voorleesontbijt 
Woensdag 25 januari was het voorleesontbijt bij ons op 
school. Veel kinderen kwamen in hun pyjama naar school. 
We zijn de dag begonnen met een lekker ontbijt. De ouders 
van de activiteitencommissie hadden voor brood, beleg en 
drinken gezorgd. Tijdens het ontbijt hebben we gekeken 
naar The Masked Reader. De juffen waren gefilmd tijdens 
het voorlezen. Ze hadden allemaal een dierenmasker op en 
de kinderen moesten raden wie er achter het masker zat. 
Aan het einde van het voorleesontbijt hebben we gekeken 
wie er achter welk masker zat. Het was een gezellige 
morgen! De video van ‘The Masked Reader’ is te zien op 
onze website en Facebookpagina.  
 
 
 

 

 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Agenda 
Maandag          30 jan:   Zwemmen gr 3/4 
Dinsdag            31 jan:   Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 3/4 en groep 7/8 
                                       Adviesgesprekken gr 8 
Woensdag          1 febr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 5/6 
                                       Inloop in groep 1 
Vrijdag                3 febr: Maandvoorstelling gr 7/8 
Woensdag          8 febr: Inloop in gr 2 
Donderdag         9 febr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 1/2 
Vrijdag              10 febr: SpaceBuzz gr 7/8  
Maandag          13 febr: Zwemmen gr 3/4 
Dinsdag            14 febr: Bezoek Rijksmuseum gr 7/8  
                                      Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 3/4 en groep 7/8 

       
 

 


