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De grote kaarsen brandden ………..
Bij ons op de Hoeksteen brandde de kaars voor Laura, de vrouw van meneer Peter
en de mama van Tessa en Tim. Zij is overleden na een zware ziekte.
Met onze namen in de map bij de kaars willen wij laten zien dat wij meeleven met het grote verlies
voor meneer Peter, Tessa en Tim. Veel sterkte gewenst.

Dank je wel
Langs deze weg willen wij iedereen ontzettend veel bedanken voor alle tekeningen, appjes, kaarten,
telefoontjes, knutselwerkjes en nog veel meer die wij (Tim, Tessa en meneer Peter) van jullie hebben
ontvangen na het overlijden van Laura van Hassel, mama van Tim, Tessa en vrouw van meneer Peter.
Al jullie berichtjes zijn een grote steun in deze hele moeilijke tijd.
Dank je wel.
Van Tim, Tessa en meneer Peter
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Juf Pieta gaat stoppen

Juf Pieta gaat stoppen. Na 22 jaar werkzaam te zijn geweest op de Hoeksteen, gaat juf Pieta haar
onderwijscarrière beëindigen.
In goed overleg met het bestuur van Stichting de Waarden en de Hoeksteen zal juf Pieta op 1 februari
2021 gebruik gaan maken van een vervroegd pensioen. Juf Pieta heeft besloten om na een lange
onderwijscarrière waarin ze met heel veel plezier en enthousiasme voornamelijk aan het jonge kind
(groep 1/2) les heeft gegeven, te gaan genieten van een leven buiten het onderwijs. Ze kijkt alvast
met veel genoegen uit naar de (zomerse) tijd om met de boot samen met haar Jan rustig varend over
de Hollandse wateren te gaan genieten van de natuur en het water.
Juf Pieta wil iedereen -ouders, kinderen, collega’s en alle bekenden- van harte bedanken voor de
hele fijne tijd samen en het vertrouwen wat ze van
iedereen heeft gekregen.
Op dit moment geniet Juf Pieta nu al van haar pensioen,
maar zij zal natuurlijk graag rond 1 februari afscheid
nemen van alle kinderen, ouders en collega’s die haar in al
deze jaren op de Hoeksteen hebben gekend. Natuurlijk zal
ook de school van juf Pieta afscheid willen nemen en haar
bedanken voor alles wat ze voor de Hoeksteen heeft
betekend.
Juf Pieta, alvast voor nu: Bedankt voor alles wat je voor de Hoeksteen hebt
gedaan. Wij waren trots dat je op onze school hebt gewerkt en een fijne
juf voor de kinderen en ouders en een geweldige collega voor de
leerkrachten bent geweest.

Geniet van een welverdiend pensioen.
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En toen? …….. Terug in de tijd
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gingen we terug in de tijd.
Op vrijdag 9 oktober waren we met alle kinderen bij elkaar in de gymzaal.
Roel van der Made en Christ van Beek uit groep 7-8 streden met elkaar om het
voorleeskampioenschap van de Hoeksteen.
Roel was de voorleeskampioen van groep 7 en Christ was dat van groep 8.
Zij hadden gekozen om voor te lezen uit “Dagboek van een loser” en “Kruistocht in spijkerbroek”.
Twee lekker dikke pillen van boeken om al lezend helemaal in te verdwijnen.
Wie werd de Voorleeskampioen 2020 van de Hoeksteen?
Voorlezen is een hele kunst:
Maak je het een beetje spannend met je stem, kijk je je publiek wel aan, ben je goed verstaanbaar,
lees je niet te vlug of te langzaam?
De jury heeft er altijd een hele kluif aan om de prestaties te beoordelen.
And the winner is …..
De winnaar van dit jaar werd Roel van der Made , het was met een banddikte verschil, want beide
heren deden niet veel voor elkaar onder.
Roel en Christ , jullie hebben een prima reclame gemaakt voor lezen.
Heb je ook zin in een spannend, een grappig of een zeer interessant boek?
Er is volop keuze in onze schoolbibliotheek.
Maar er was nog meer deze middag:
We kregen maar liefst een echte levende geschiedenisles te zien.
Onze groepen toverden de geschiedenis tevoorschijn:
De steentijd, het leven in Egypte langs de Nijl, waar heuse krokodillen
rondzwommen, de riddertijd, van baby naar oma, uit het Dagboek van Anne
Frank, die kwamen allemaal tot leven tijdens de afsluiting van de Boekenweek.
Het leek wel of we die middag in een tijdmachine zaten.

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.
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
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MR nieuws
Juf Pieta de Jonge en John van der Made namen aan het eind
van vorig schooljaar allebei afscheid van de MR en zijn inmiddels
vervangen.
Juf Pieta en John ontvingen alle twee een boeket bloemen als dank voor
hun werkzaamheden voor de Medezeggenschapsraad.
John was enkele jaren MR lid, juf Pieta heel veel jaren.
Pieta en John, nogmaals bedankt.

Vergaderen in corona-tijd.
Onze MR vergaderde op afstand
op school, maar vergaderde ook
digitaal.
MR leerkrachten:
Meneer Johan, juffrouw Anneke en
juffrouw Janneke.
MR ouders: Barry , Marianne en
Edwin.
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Op weg naar het voortgezet onderwijs
Alvast voor in de agenda van de ouders van groep 7 en 8:
Dinsdagavond 8 december 2020 zal er een algemene informatieavond over het
voortgezet onderwijs gehouden worden. In eerste instantie zou deze
informatieavond fysiek plaatsvinden op school, maar vanwege de huidige corona
maatregelen zal deze avond online plaatsvinden. Verdere informatie volgt tegen die tijd.

Hoeksteen podium
Vrijdag 16 oktober was het zover… het eerste Hoeksteen podium. Wat een talent hebben wij op
school! Er werden muziekinstrumenten bespeeld, er werd gedanst, gezongen, circusacts werden
getoond en toneelstukjes opgevoerd.
Het was een daverend succes, wij kijken nu al uit naar de volgende keer!

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 (12.30 uur)
15 t/m 19 februari 2021
22 februari 2021
2 en 5 april 2021
23 april (12.30 uur)
26 april t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
14 juni 2021
5 juli 2021
23 juli 2021 (12.30 uur)
26 juli t/m 3 september 2021
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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
Familiekoor o.l.v. juf Amber
Het dirigentschap van het familiekoor is op dit moment in handen van juf Amber.
Wij hopen dat meer kinderen (met hun ouders, grootouders)
met ons mee komen zingen als het weer is toegestaan.
We repeteren op maandag van 19.00 tot 20.00 uur in de dagkapel.

Lunchen op de Hoeksteen
We merken dat het gezamenlijk lunchen al aardig verloopt in elke klas. Toch willen we bij
iedereen aandacht vragen voor de volgende zaken:
1. Het gebruiken van pakjes drinken is in plaats van het gebruik van een lunchbeker ook
toegestaan. Wel vragen wij alle ouders om maar 1 pakje met uw kind mee te geven.
2. Wij verzoeken iedereen om geen frisdrank of iets dergelijks in zowel het pakje als in de
lunchbeker mee te geven.
3. Het meegeven van snoep of koekjes in de lunch box is niet toegestaan!
4. Geeft u a.u.b. aan uw kind geen eten mee wat nog veel voorbereiding vraagt. Een hard
gekookt ei is lekker, maar voor een kind is het moeilijk om de schaal te verwijderen. Ook is
fruit zonder schil lekker gemakkelijk.
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