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Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Wat zegt God?  
Johannes 7: 1-17 en 8: 1-20 
Hoewel het in Jeruzalem gevaarlijk voor hem is, gaat Jezus toch naar de tempel. Als hij staat te 
vertellen vragen mensen zich af wat ze ervan moeten denken: zouden de leiders het nu met Jezus 
eens zijn, dat hij zo vrijuit kan spreken? De volgende dag wordt een vrouw bij Jezus gebracht die 
betrapt is op overspel. Jezus zegt dat wie zonder zonde is de eerste steen moet werpen. 
 
Het thema voor volgende week is: Kijk dan!  
Johannes 9, 10: 1-10 en 11: 1-44 
Jezus geneest een blinde man. Hij is natuurlijk blij, maar de mensen eromheen kunnen het nauwelijks 
geloven. Ze vragen zich af of hij wel echt die blinde man is en of hij dan nu genezen is. Later vertelt 
Jezus dat hij de deur naar de schaapskooi is. 
Ook horen we over Lazarus, die ziek is en uiteindelijk sterft. Na vier dagen roept Jezus hem 
tevoorschijn uit het graf. Zo worden we aan het begin van de veertigdagentijd al op het spoor gezet 
van het wonder van Pasen. 
 
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 doet zielig’ 
 
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 ‘Roer’. Als de leerkracht tegen een leerling zegt ‘Ik gooi mijn roer om!’ dan weet de 
leerling waar hij of zij op dat moment aan moet denken. 
 

     
 

       
            



 
 
 
 
 
 
Aardbeving Turkije en Syrië  
Elke maandag kunnen de kinderen geld meenemen voor onze zendingsdoelen. 
Het zendingsgeld gaat dit jaar naar de projecten ‘Hart voor Nepal’ en ‘Naar 
school in Haïti’.  
 
Vanwege de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië is er op dit moment 
dringend behoefte aan medische zorg, voedsel, water en onderdak. We willen 
daarom het geld dat vandaag is opgehaald storten op giro 555. Er is vanmorgen 
€251,85 opgehaald. Een prachtig bedrag! Hartelijk dank allemaal!  
 
Rijksmuseum 
Na de voorjaarsvakantie starten we met het project ‘Kunst’. Groep 7/8 begint er al iets eerder mee, 
want morgen gaan ze naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Ze vertrekken om 9.30 uur met de bus uit 
Beerzerveld. Om 18.15 uur zijn ze weer terug in Beerzerveld. In het Rijksmuseum gaan ze 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. Veel plezier allemaal! 
 
Groep 1 t/m 4 vrij 
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn op maandag 20 februari vrij. 
 
Rapport 
Donderdag 23 februari krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. 
 
Project ‘Kunst’  
Na de voorjaarsvakantie beginnen we met het project ‘Kunst’. In alle klassen wordt er gewerkt over dit 
thema. Maandagmorgen 6 maart is de opening van het project. De afsluiting van het project is op 
donderdagmiddag 23 maart. Na de voorjaarsvakantie volgt er meer informatie over het project.  
 
Inloop in alle groepen 
Donderdag 9 maart is er van 8.20 uur tot 8.40 uur weer een inloop in alle groepen. U bent, eventueel 
samen met uw zoon of dochter, van harte welkom om dan een kijkje te nemen in de groep. 
 
Leerzaam uitje 
Vrijdag 24 maart staat het jaarlijks ‘leerzaam uitje’ gepland. 
We zijn de afgelopen jaren o.a. naar de Tweede Kamer, Het 
Rijksmuseum, Het Anne Frankhuis en Nemo geweest. Dit jaar 
gaan de groepen 5 t/m 8 naar het Media Park in Hilversum. 
Ze gaan naar het vernieuwde museum ‘Beeld en geluid’. We 
vertrekken ’s morgens met de trein vanaf station Mariënberg. 
Rond 10 uur komen we aan in Hilversum. Groep 5/6 gaat ’s morgens de workshop ‘Meme’ volgen. 
Deze workshop gaat over het maken van emoji’s en gifjes. De kinderen uit groep 7/8 gaan de 
workshop van het Jeugdjournaal volgen. Deze zal gegeven worden door een van de presentatoren 
van het Jeugdjournaal. Tussen de middag eten we in ‘Beeld en geluid’. Daarna brengen we een 
bezoek aan het museum. Na de voorjaarsvakantie volgt er meer informatie over deze leuke dag!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Bericht van de organisatie van de scholierenloop 
Gezien het grote aantal enthousiaste deelnemers van voorgaande jaren aan onze scholierenloop gaat 
ACO Van Elderen deze wedstrijdloop dit jaar weer organiseren.  
Deze wedstrijd is voor leerlingen van groep 3 t/m 8 van alle scholen binnen de Gemeente Ommen. De 
loop wordt gehouden op vrijdag 31 maart 2023 
 
 Voor groep 3 t/m 5 is de lengte van de ACO scholierenloop 400 meter (1 ronde) 
 Voor groep 6 t/m 8 is de lengte van de ACO scholierenloop 800 meter (2 ronden) 

 
Win jij samen met je schoolgenoten de wisselbeker voor jouw school?  
De snelste leerlingen uit de groepen 5, 6, 7, 8 van elke school strijden tegen elkaar in een 
estafette. Elke uitgekozen leerling loopt 1 ronde van 400m.  
 
Opgeven kan tot en met donderdag 16 maart via www.acovanelderen.nl,  of door de QR-
code te scannen. Je komt dan direct t op het inschrijfformulier terecht. Na-inschrijving is niet 
mogelijk, i.v.m. organisatie  van de scholen estafette. Deelname is gratis.  
 
Er is een mogelijkheid om woensdagmiddag 8, 15 en 22 maart  van 16.00u tot 17.00u als 
voorbereiding gratis te trainen onder leiding van gymmeester Jari op onze accommodatie op 
Sportpark “Westbroek” Voor verdere informatie zie www.acovanelderen.nl, facebookpagina: “ACO 
Scholierenloop” of neem contact met ons op via scholierenloop@acovanelderen.nl. 
 
SpaceBuzz 
De kinderen uit groep 7/8 werken al een paar weken 
over de ruimte. Ze volgen lessen van het project 
‘SpaceBuzz’. Vorige week vrijdag heeft de SpaceBuzz 
een bezoek gebracht aan onze school. Aan boord van 
de SpaceBuzz konden de kinderen onder begeleiding 
van de stem van Andre Kuipers en met behulp van een 
virtual reality bril een ‘ruimtereis’ maken. Ze hebben 
sterren, satellieten, het noorderlicht en nog veel meer 
gezien. Ook hebben ze vanaf de maan onze aarde 
bekeken. Bekijk de foto’s op www.hoekstee.nl. Op onze 
Facebook- en Instagrampagina staan twee filmpjes. 

 
 

 

      

 



 

 
Voorleeswedstrijd gemeente Ommen 
Niek heeft onze school dinsdag vertegenwoordigd tijdens de voorleeswedstrijd van de gemeente 
Ommen. Niek heeft het goed gedaan, maar niet gewonnen.  
 

   
 
 
 
 
Maandvoorstelling groep 7/8 
Vrijdag 3 februari was de maandvoorstelling van groep 7/8. De 
kinderen hebben o.a. samen met Joost Visser een 
muziekvoorstelling laten zien en horen. Bekijk de foto’s op onze 
site. Op onze Facebook- en Instagrampagina staan twee filmpjes.  
 
 

   

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Agenda  
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 
Woensdag        15 febr: Inloop in gr 1 
                                      Spel en Boekenplan 
                                      Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 5/6 
Maandag         20 febr: Groep 1 t/m 4 vrij 
Woensdag       22 febr: Inloop in gr 2 
Donderdag       23 febr: Rapport mee gr 3 t/m 8 
                                      Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 1/2 
Maandag          27 febr t/m vrijdag 3 mrt 
 
Maandag           6 mrt t/m donderdag 23 mrt: Projectweken ‘Kunst’ 
Maandag           6 mrt: Start project Alles-in-1 ‘Kunst’ 
Dinsdag             7 mrt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 3/4 en groep 7/8 
Woensdag         8 mrt: Biddag 
                                    Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 5/6 
Donderdag        9 mrt: Inloop in alle groepen 

       
 
 
 
 
 

 


