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Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Hoe groot ben jij? 
Johannes 12: 20-36 en 13: 1-30 
Bij God ben je groot als je jezelf klein durft te maken. Jezus vertelt over een graankorrel, die in de 
aarde valt en sterft om uiteindelijk veel meer leven voort te brengen. Zo kwetsbaar en dienstbaar zal 
Jezus ook zijn, waardoor God een nieuw begin zal maken. Jezus laat ook zien wat het betekent om 
anderen te dienen, door de voeten van zijn leerlingen te wassen. Tijdens diezelfde maaltijd vertelt hij 
dat een van zijn leerlingen hem zal verraden. 
 
Het thema voor volgende week is: Blijf je bij mij? 
Johannes 12: 31- 38 en 18: 1-27  
Petrus zegt dat hij altijd bij Jezus wil blijven. Maar Jezus vertelt hem dat hij drie keer zal doen alsof hij 
Jezus niet kent, nog voordat de haan kraait. Later die avond wordt Jezus gearresteerd en naar het 
huis van de hogepriester gebracht. Terwijl hij wordt ondervraagd, vraagt buiten iemand aan Petrus of 
hij een vriend van Jezus is. Hij ontkent drie keer en hoort een haan kraaien. 
 
Lied voor de komende periode: ‘Samen op weg naar Pasen’ - 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: ‘We vertrouwen elkaar’. 
 
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 ‘Kompas’. Als de leerkracht tegen een leerling zegt ‘Ik vaar op mijn 
kompas!’ dan weet de leerling waar hij of zij op dat moment aan moet denken. 
    

 
 
 

       
            



 
 
 
Welkom 
Elana Roddenhof wordt in april vier jaar. De komende periode zal ze een paar keer komen kijken om 
te wennen. We wensen je een fijne en leerzame tijd bij ons op school! 
 
Groep 5/6 
Vorige week is juf Karin, na haar verlof, weer begonnen in groep 5/6. Juf Harriet zal de komende 
periode op maandag, dinsdag en 1 keer in de 14 dagen op woensdag voor groep 5/6 staan. De 
andere woensdag en de donderdag en de vrijdag staat juf Karin voor groep 5/6. We willen juf Hiltsje 
hartelijk bedanken voor haar inzet de afgelopen periode en wensen juf Karin succes! 
 
Project ‘Kunst’  
Vanaf de voorjaarsvakantie werken we over het project ‘Kunst’. Vorige week maandag 
was de opening. Afgelopen vrijdag is Erna Nonkes bij ons op school geweest. Ze heeft 
in alle groepen een workshop gegeven. De onderbouwgroepen hebben de workshop 
‘Floddertje Pollock’ gevolgd. Deze workshop is gebaseerd op de kunstwerken van 

Jackson Pollock. In de gemeenschapsruimte stond een 
‘verfcentrifuge’, waarmee mooie schilderijen zijn gemaakt. 
Ook hebben de kinderen met behulp van verf en knikkers een 
abstract schilderij gemaakt. In de workshop van de groepen 5 
t/m 8 stond het boek ‘De waanzinnige boomhut’ centraal. De 
kinderen zijn aan het werk geweest met architectuur en 
verschillende bouwstijlen.  
 
A.s. vrijdag komt schilder Azat Milikov bij ons op 
school. Hij gaat schilderworkshops geven aan de 
kinderen in de groepen 3 t/m 8. Omdat Ommen 775 

jaar bestaat zullen er verschillende exposities georganiseerd worden in de 
Carrousel in Ommen. Vanaf 10 mei zullen de schilderijen van de kinderen uit 
de groepen 3 t/m 8 geëxposeerd worden in de Carrousel!  

 
Op dinsdag 14 februari heeft groep 7/8 een bezoek 
gebracht aan het Rijksmuseum. De kinderen hebben 
allerlei proefjes gedaan om te kijken of een schilderij vals 
of echt is. Ook hebben ze kleuren gemaakt zoals schilders 
dit deden in de 17e eeuw en hebben ze geleerd hoe je 
schilderijen kunt restaureren. Daarna hebben ze het Rijksmuseum bezocht en o.a. 
een uitleg gekregen bij de Nachtwacht, het Joods bruidje en de zelfportretten van 
Rembrandt. Bekijk alle foto’s op www.hoekstee.nl.  
 
De afsluiting van het project is op donderdag 23 maart. 
U bent dan vanaf 13.15 uur van harte welkom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Gang versierd 
De ouders van de activiteitencommissie hebben de gang vorige week weer mooi versierd! 
 

   
 
Muziekworkshops 
Vandaag heeft Joost Visser van Popschool Twenterand muziekworkshops gegeven in alle groepen. 
Bekijk alle foto's op www.hoekstee.nl 
 

   
 
Week van de Lentekriebels 
Deze week is het 'De week van de Lentekriebels'. De 'Week 
van de Lentekriebels' is een nationale projectweek voor het 
speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven 
een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. 
Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig 
en prettig leefklimaat. In elke groep zal er aandacht besteed 
worden aan deze week d.m.v. het geven van deze lessen, waarbij kinderen leren een positief 
zelfbeeld te krijgen en adequate vaardigheden te ontwikkelen in de omgang met een ander.  
 
Maandvoorstelling kleuters 
A.s. vrijdag staat de maandvoorstelling van de kleuters gepland. Alle ouders van de kinderen uit groep 
1/2 zijn om 11.30 uur van harte welkom! 
 
Studiedag  
Op maandag 20 maart staat er een studiedag gepland. De kinderen zijn deze dag vrji.  
 
Zwemmen  
In de schoolkalender staat dat de kinderen uit groep 3/4 op maandag 20 maart voor de laatste keer 
gaan schoolzwemmen. Dit moet zijn maandag 27 maart.  
 
Tien minuten gesprekken  
Maandag 3 april en dinsdag 4 april zijn er weer tien-minuten-gesprekken. Vanaf woensdag 22 mrt t/m 
dinsdag 28 mrt kunt u zich inschrijven via Parro. We hopen u allen te kunnen ontvangen en op de 
hoogte te brengen van de ontwikkelingen van uw kind(eren). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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’. 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.  
 
I.v.m. de aangekondigde staking van het streekvervoer is het op dit moment nog niet duidelijk of de 
trein tussen Mariënberg en Zwolle rijdt. De NS (trein tussen Zwolle en Hilversum) zal deze dag niet 
staken. Binnenkort ontvangen de kinderen een brief met informatie over de tijden en de wijze waarop 
we naar Hilversum gaan. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn vrijdag 24 maart vrij.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

Agenda  
Maandag       13 mrt t/m 17 mrt: Week van de Lentekriebels 
Woensdag     15 mrt: Inloop in gr 1 
Vrijdag           17 mrt: Maandvoorstelling gr 1/2 
Maandag       20 mrt: Studiedag. Kinderen zijn vrij. 
Dinsdag         21 mrt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 3/4 en groep 7/8 
Woensdag     22 mrt: Inloop in gr 2 
                                  Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 5/6 
Donderdag    23 mrt: ’s middags afsluiting project ‘Kunst’. 
Vrijdag           24 mrt: ‘Leerzaam uitje’ gr 5 t/m 8. Gr 1 t/m 4 is vrij. 
Maandag       27 mrt: Zwemmen gr 3/4 
Woensdag     29 mrt: Inloop in gr 1 
Donderdag    30 mrt: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 1/2 
Maandag         3 apr: Tien-minuten-gesprekken 
Dinsdag           4 apr: Tien-minuten-gesprekken 
                                   Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 3/4 en groep 7/8 
Woensdag       5 apr: Inloop in gr 2 
                                   Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 5/6 
Donderdag       6 apr: Paasviering. Kinderen eten op school en zijn om 13.30 uur vrij. 

       
 
 
 
 

 


