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Vakantierooster, studiedagen en vrije middagen 2020-2021
Studiedag
Vrije middag
Kerstvakantie
Studiedag
Vrije middag
Carnavalsvakantie
Studiedag
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Vrije middag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Studiedag
Vrije middag
Zomervakantie 2020 - 2021

30 november 2020
18 december 2020
21 december t/m 1 januari 2021
4 januari 2021
12 februari 2020
15 t/m 19 februari 2021
22 februari 2021
2 en 5 april 2021
23 april
26 april t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
14 juni 2021
5 juli 2021
23 juli 2021
26 juli t/m 3 september 2021

Wisseling van leerkrachten
Beste ouders/verzorgers van de kinderen in groep 1/2,
Enige tijd geleden kreeg de school helaas van juf Ingrid te horen dat zij per direct vanwege
gezondheidsproblemen moest stoppen met lesgeven in groep 1/2.
Een heel vervelende situatie, zowel voor de leerlingen als ook voor juf Ingrid.
Na een spoedoverleg met het MT van de Hoeksteen, het bestuur van Stichting de Waarden en de MR
van de Hoeksteen is er een tijdelijke vervangster gevonden. Juf Rosemarie Fasen-Smith zal
gedurende de laatste weken van dit jaar (november en december) de lesgevende taken op maandag
en dinsdag overnemen. Juf Rosemarie heeft een jarenlange ervaring en is bekend met het lesgeven
aan kinderen van groep 1/2. Juf Marjon heeft gedurende de eerste periode zoveel mogelijk met juf
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Rosemarie op maandag en dinsdag de lessen samen verzorgd.
Vanaf 1 januari zal juf Simone Latour-Gabriels de lessen op maandag, dinsdag en woensdag in groep
1/2 gaan verzorgen. Zij is door de sollicitatiecommissie van de Hoeksteen uitgekozen om de nieuwe
juf in groep 1/2 en onze collega op de Hoeksteen te worden.
Eind november heeft en begin december zal zij op donderdag de klas bezoeken om zich aan de
kinderen voor te stellen en alvast mee te doen in de kleutergroep.
Wij wensen juf Ingrid veel sterkte met haar herstel en bedanken haar voor haar inzet in de afgelopen
periode. Natuurlijk wensen we juf Rosemarie en straks juf Simone veel succes en plezier op de
Hoeksteen toe.

Even voorstellen
Beste ouders en kinderen van basisschool de Hoeksteen.
Vanaf 1 januari ga ik bij jullie op school aan de slag.
Tijd dus om mezelf even voor te stellen.
Mijn naam is Simone Latour. Ik ben getrouwd met Jacques
en wij hebben 2 kinderen.
De afgelopen jaren heb ik met plezier lesgegeven aan groep 3/4 op
basisschool de Achtsprong in Achthuizen. Daarvoor heb ik gewerkt in
meerdere groepen, waaronder ook groep 1/2.
Naast mijn werk vind ik het leuk om er lekker op uit te gaan met mijn gezin.
Maar ook creatief bezig zijn vind ik erg leuk.
Op maandag, dinsdag en woensdag zal ik te vinden zijn in groep 1/2.
Ik heb er al zin in om te beginnen.

Verbeteren van het onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek
Geachte ouders en/of verzorgers,
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast.
Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken
met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor
belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de
ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons
helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland
helpt verbeteren.
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van
onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen
voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).
Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen.
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare
publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens
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vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de
strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.
Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit
laten weten bij de school door een mail te sturen naar info.hoeksteen@dewaarden.nl vóór 1 januari.
De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.
Voor alle duidelijkheid: Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen.
Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens
(bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de
plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt
de wet wel strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde,
omdat het om toetsgegevens gaat. U moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft.

Vanuit onze geloofsgemeenschap
Immanuelparochie , cluster oost.
Pastoraal werker: Peter Derks
Hij is vooral betrokken op het gebied jeugd, jongeren
en jonge gezinnen.
Dus heb je een vraag op dit gebied, dan kun je met
hem contact opnemen: E-mail: phf.derks@home.nl,
Telefoonnummer 06-42710069
Communie 2021
In februari hoopt de werkgroep communie, als de
maatregelen rond Covid-19 het toelaten, weer te
mogen starten met de communievoorbereiding.
Uitnodiging
Zit je in groep 4? Dan heb je al een persoonlijke uitnodiging gekregen. Maar ben je al wat ouder en
wil je alsnog je communie doen, dan ben je ook van harte welkom, zelfs ook als je nog niet gedoopt
bent.
De communie vindt dit schooljaar plaats op zaterdag 5 juni om 14.00 uur in de kerk in
Zevenbergschen Hoek (en op zondag 6 juni om 11.00 uur in Zevenbergen).
Voor vragen en/of aanmelding kun je terecht bij juf Jeanne.

Muziekrubriek
De klarinet
Muziek maken? Start met het bespelen van een blaasinstrument! Kom op klarinetles!
Lijkt het je leuk om muziek te maken op een instrument wat heel veel kan? Mooie,
gezellige en herkenbare liedjes spelen? Kom bij mij voor een gratis* proefles!
De klarinet is van de blaasinstrumenten degene met de meeste mogelijkheden. Divers inzetbaar en
geschikt voor vele muziekgenres past de klarinet bij vrijwel iedereen! Mijn naam is Wendy en ik geef
op woensdagmiddag & avond klarinetles aan alle leeftijden en niveaus. Deze lessen geef ik in
Oudenbosch op basisschool de Klinkert.
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Interesse in een les? Neem contact met me op voor verdere informatie en het maken van een
afspraak voor een vrijblijvende proefles! Voor deze proefles heb ik alle materialen voor je.
*proefles gratis indien er minimaal 5 lessen op volgen
Wendy Lagerweij
+31 6 27 42 04 07
www.wendylagerweij.com
info@wendylagerweij.com

Slagwerk
Hallo, ik ben Cor Links en drum vanaf mijn 13de jaar. Vanaf mijn 16de heb ik
met vele bands in het clubcircuit gespeeld. Ik heb de diploma’s Docerend
Musicus en Uitvoerend Musicus behaald aan het Brabants Conservatorium. De
afgelopen jaren ben ik betrokken geweest bij vele bands, orkesten, ensembles
en overige muzikale projecten in uiteenlopende stijlen: klassiek, theater,
opera, operette, musical, pop, rock, latin, jazz, funk, fusion, avant-garde,
experimentele muziek. Ik ben medeoprichter van het Attacca
Slagwerkensemble, waarmee ik vele concerten in binnen- en buitenland gegeven heb.
Ik geef al vanaf 2000 slagwerk-les en drum-les in Zevenbergen op de Neerhof. Je kunt bij mij terecht
voor alle stijlen, zoals pop, rock, funk, metal, latin, swing, klassiek, Ha-Fa.
Het lesmateriaal wordt aangepast aan jouw wensen. Aan bod kunnen komen: noten lezen,
ontwikkeling van vormgevoel, techniek, improvisatie, samenspel (er zijn twee drumstellen aanwezig),
meespelen met Cd’s, ik speel zelf ook basgitaar en gitaar zodat we samen kunnen spelen.
Ik maak ook regelmatig videoclips, zodat je zelf je spel kunt beoordelen.
Denk je dat drummen iets voor jou is, maak dan snel een afspraak voor een gratis proefles.
www.corlinks.nl
info@corlinks.nl
06 – 44 19 33 33
www.facebook.com/corlinks.drumles.slagwerkles
www.instagram.com/corlinks.drumles.slagwerkles
De viool
Hallo, mijn naam is Govar Hamid en ik geef vioollessen in Zevenbergen en in
Oudenbosch.
Ik vind viool het mooiste instrument wat er is. Niet alleen hoe hij er uitziet maar
ook vanwege de mooie klank. Je kunt er allerlei muziek op spelen; klassiek, jazz,
volksmuziek, enz. Maar natuurlijk ook kinderliedjes en popmuziek.
Daarnaast kun je ook in een orkest spelen. Iedereen kan het leren, vanaf 5 jaar
ben je al welkom om les te volgen. Als je eens een les wilt proberen kijk dan
op www.kunstencollectief.nl
of op www.vioolsolo.nl
Dan kunnen we een afspraak maken.
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Koperinstrumenten
Beste jongens en meisjes,
Ik ben Adriaan Martens en geef les in alle koperen
blaasinstrumenten zoals: trombone, trompet, hoorn en bariton.
Ik geef les in basisschool de Neerhof in Zevenbergen waar ik gebruik maak van
het lokaal voor groep 8.
Muziek maken is superleuk, helemaal als je na een paar maanden samen in
een band speelt.
Lijkt het je leuk om eens een instrument uit te proberen tijdens een gratis proefles?
Dan kun je me bellen op telefoonnummer: 06-50510720.
Groetjes, Adriaan
De Cello
Hallo, mijn naam is Susanne Rosmolen en ik ben professioneel cellist en docent.
Als 6 jarig meisje viel ik als een blok voor het warme geluid van de cello en
sindsdien heb ik vele mooie momenten met mijn instrument meegemaakt.
Ik toerde o.a. met Herman van Veen, Duncan Laurence en speel regelmatig mee
met het Metropole Orkest. Naast het spelen van concerten geef ik met
ontzettend veel plezier en toewijding privé cellolessen. Ik heb een pas
gerenoveerde lespraktijk aan huis in Oudenbosch, waarbij tijdens de les de 1,5
meter afstand makkelijk gehandhaafd kan worden.
Cellospelen is leuk en leerzaam voor jong en oud.
Een aantal positieve invloeden van het spelen van de cello is bijvoorbeeld:
⁃ Ontwikkeling van de fijne motoriek
⁃ Ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden
⁃ Ontwikkeling van abstractievermogen
⁃ Ontwikkeling van het analytisch denkvermogen
⁃ Positieve invloed op intelligentie
Zou u, of uw kind het leuk lijken om kennis te maken met de klanken van de cello? Tijdens een gratis
proefles leren we elkaar kennen en de eerste beginselen van het cellospelen. Aan het eind van de les
kunnen we al samen een liedje spelen! Het is een unieke kans om te kijken of cello spelen iets voor u
of uw kind is.
Bij interesse kunt u mij bereiken op:
E-mailadres: susannerosmolen@hotmail.com
Telefoonnummer: 06-49235269
Website: www.susannerosmolen.com
Wie weet tot snel!
Hartelijke groeten,
Susanne Rosmolen
Voor koperinstrumenten en drummen kun je ook terecht bij Fanfare O.K.K.
Ouders of verzorgers van kinderen tot 18 jaar uit de gemeente Moerdijk kunnen maximaal € 200
subsidie per jaar aanvragen voor individuele muzieklessen. Meer hierover leest u op de website van
de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl/subsidie-muziekonderwijs
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Muziekopleiding via OKK
Via OKK kunnen de kinderen een
muziekopleiding volgen, zowel in onze
eigen repetitieruimte als in Zevenbergen
of Klundert. Deze lessen worden gegeven
door gediplomeerde muziekdocenten en de fanfare stelt een instrument beschikbaar. Als de
opleiding succesvol verloopt kan een leerling zich aanmelden voor het A-examen en na behaald
succes meespelen in het grote orkest.
De gemeente Moerdijk subsidieert de kosten van de muzieklessen ( zie boven)
Misschien wel iets voor uw kind, of voor u zelf ( een mens is immers nooit te oud om te leren)
In contact met OKK
Voor meer informatie over proeflessen, een muziekopleiding of
aanmelding bij OKK kunt u telefonisch contact opnemen
met Ellie Akkermans op 0168 - 45 29 97
of mailen naar voorzitter@fanfareokk.nl
Bezoek ook eens onze website www.fanfareokk.nl.
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