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Godsdienstonderwijs 
Het thema voor deze week is: Stopt het hier? 
Johannes 18: 28-40 en 19: 1-37 
Stadhouder Pilatus verhoort Jezus, maar kan niets vinden waaraan hij schuldig zou zijn. Onder druk 
van het volk wordt hij uiteindelijk toch veroordeeld tot de dood. Jezus wordt bespot en vernederd, en 
uiteindelijk aan het kruis gehangen. Daar sterft hij. Is nu alles voorbij?  
 
Het thema voor volgende week is: Een nieuwe dag 
Johannes 19: 38-42 en 20: 1-23 
Na de dood van Jezus wordt hij begraven door Josef van Arimatea en Nikodemus. En dan, zonder dat 
iemand erbij is, gebeurt met Jezus wat hij zelf eerder met Lazarus heeft gedaan: hij wordt tevoorschijn 
geroepen uit de dood. Op de vroege ochtend na de sabbat ontdekken Maria en de leerlingen dat het 
graf leeg is. God maakt een nieuw begin. 
 
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 helpen 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 ‘Landkaart’. Als de 
leerkracht tegen een leerling zegt ‘Ik houd mijn landkaart in de gaten!’ dan weet de leerling waar hij of 
zij op dat moment aan moet denken. 
    

 
 
 
 
 

       
            



 
 
 
 
 
Tien-minuten-gesprekken  
Maandag 3 april en dinsdag 4 april zijn er weer tien-minuten-gesprekken. De meeste ouders hebben 
zich inmiddels ingeschreven. Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan kan dit tot morgen. We hopen u 
volgende week allen te kunnen ontvangen en op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen van uw 
kind(eren). 
 
Innofuture groep 7/8 
Groep 7/8 gaat op vrijdag 31 maart naar de Innofuture in de Evenementenhal in Hardenberg. Tijdens 
de Innofuture maken kinderen op een leuke manier kennis met innovatieve technieken zoals robotica 
en elektrotechniek. Ook maken ze kennis met technische opleidingen en banen in de techniek. Alle 
kinderen uit groep 7/8 blijven deze dag over op school.  
 
Paasviering 
Donderdag 6 april vieren we met de kinderen het Paasfeest. We beginnen met een gezamenlijke 
viering en daarna worden de kinderen in groepjes verdeeld. We gaan verschillende leuke activiteiten 
doen. De kinderen hoeven op deze dag geen fruit mee te nemen. Tussen de middag eten we samen 
in de gemeenschapsruimte. De activiteitencommissie zorgt voor een lekkere paaslunch. De kinderen 
gaan dus niet naar huis om te eten. Wilt u uw zoon of dochter een tas meegeven? Om 13.30 uur is 
iedereen vrij. 
 
Project ‘Kunst’  
Vanaf de voorjaarsvakantie hebben we gewerkt over het project ‘Kunst’. Vorige week donderdag was 
de afsluiting. De afgelopen weken hebben we veel leuke activiteiten gedaan. De kinderen uit groep 
7/8 zijn naar het Rijksmuseum geweest. Erna Nonkes heeft workshops gegeven aan allle groepen en 
kunstschilder Azat Milikov heeft schilderles gegeven aan de groepen 3 t/m 8. Tijdens de afsluiting 
hebben alle kinderen laten zien wat ze hebben gemaakt. Afgelopen vrijdag zijn de kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8 met de trein naar het Media Park in Hilversum geweest. Na het volgen van twee leuke 
en leerzame workshops over het maken van emoji’s en gifjes en een workshop van het Jeugdjournaal 
hebben ze een bezoek gebracht aan het vernieuwde museum ‘Beeld en geluid’.  
Het waren drie leuke weken! Bekijk foto’s op onze site, www.hoekstee.nl. 
 

 
      



 
 
  
 
 
Maandvoorstelling kleuters 
Vrijdag 17 maart was de maandvoorstelling van groep 1/2. De kleuters hebben eerst samen met Joost 
Visser van Popschool Twenterand muziek gemaakt. Daarna hebben ze een circusvoorstelling 
gegeven. Bekijk de foto’s op onze site.  
 

   
 

 
Met vriendelijke groet,  
Team De Hoekstee 

 

Agenda  
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. 
Vrijdag              7 apr t/m maandag 10 apr: Kinderen vrijdag 
Woensdag      12 apr: Inloop gr 1 
Donderdag     13 apr: Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 1/2 
Dinsdag          18 apr: IEP Eindtoets gr 8 
                                   Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 3/4 en groep 7/8 
Woensdag      19 apr: IEP Eindtoets gr 8 
                                    Inloop gr 2 
                                    Boeken lenen ‘De Boekstee’ groep 5/6 
Vrijdag            21 apr: Koningsspelen 

       
 
 
 
 

 


