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Welkom op de Hoeksteen
In onze groep 1-2 zijn na de zomervakantie de volgende nieuwe
leerlingen gestart:
Naomi, Marissa, Toon en Jélana.
Fijn dat jullie bij ons op school komen, wij wensen jullie
een heel goede tijd op de Hoeksteen.

Sorry, wij van groep 1-2 zijn er nu even niet…..lekker buiten spelen!
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Eenrichtingsverkeer in de Olavstraat
De Olavstraat is éénrichtingsverkeer.
Hierdoor wordt de Olavstraat een stuk veiliger voor alle bewoners, ouders en leerlingen
van de basisschool De Hoeksteen, ouders en kinderen van de
kinderopvang De 7 Dwergen, bezoekers van de sporthal en
gemeenschapshuis de Zevensprong.
Door alle aanpassingen, bedacht door de Dorpstafel van
Zevenbergschen Hoek in samenspraak met gemeente Moerdijk,
gemeenschapshuis, politie, kinderopvang en basisschool De
Hoeksteen wordt de grote zorg over de onveilige verkeerssituatie
en ook het sluipverkeer een stuk minder.
De nieuwe situatie is beslist even wennen.
Graag vragen wij de ouders
van groep 1-2 om de kinderen
op te halen in het pad voor de
ingang van de school. U kunt
zich verspreiden over het hele
pad om de 1,5 m. aan te houden en u hoeft dan niet aan de overkant van de straat te gaan staan.
Dit voorkomt onveilige oversteeksituaties.

BVL-label, een goede zaak
Aan de muur bij de poort…….
Wordt er op school verkeersles gegeven?
Worden er buiten verkeerssituaties geoefend?
Draagt de school zorg voor een verkeersveilige verkeersomgeving?
Heeft de school verkeersouders?
Dit zijn redenen om een school
het BVL-label toe te kennen
en die toekenning
heeft de Hoeksteen ook.
Wat verkeer betreft gaan we op de Hoeksteen
nu zeker niet op onze lauweren rusten.

Ventilatie
Zoals u al eerder via de mail heeft kunnen lezen is het van groot belang dat de ruimtes binnen onze
school goed geventileerd worden. De ramen staan daarom gedurende de dag in alle lokalen op. Met
de dalende temperaturen van nu is het verstandig om uw kind een vest of trui aan te geven, want
het kan wat frisser zijn in de klas.
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Vakantierooster, studiedagen en vrije middagen 2020-2021
Studiedag
Waardendag
Vrije middag
Herfstvakantie
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

2 oktober 2020
5 oktober 2020
16 oktober 2020
19 t/m 23 oktober 2020
30 november 2020
18 december 2020
21 december t/m 1 januari 2021
4 januari 2021
12 februari 2021
15 t/m 19 februari 2021
22 februari 2021
2 en 5 april 2021
23 april 2021
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

Let op: wanneer er een vrije middag is, is de school om 12:30 uur uit!
Studiedagen
Vrijdag 2 oktober en maandag 5 oktober zijn de leerkrachten van de Hoeksteen hard aan de slag
gegaan met verschillende onderwerpen. Zo hebben we onder andere gesproken over de invulling van
de oudergesprekken, het zaakvakonderwijs, spelling en we zijn bezig geweest met ‘Insights’. Een
methode waarbij de leerkrachten zichzelf en elkaar beter leren kennen.

Vragenlijst WMK ouders en leerlingen
Binnenkort ontvangt u via de mail een link naar de vragenlijst WMK: een vragenlijst waarbij gepeild
wordt hoe ouders en leerlingen over allerlei zaken op de Hoeksteen denken.
Deze vragenlijst is twee jaar geleden ook uitgezet en hieruit zijn een aantal verbeterpunten naar
voren gekomen. Het team van de Hoeksteen is hier de afgelopen twee jaar mee aan de slag gegaan
en wij zijn benieuwd waar wij volgens ouders en leerlingen nu staan.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen de vragenlijst op school in.

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.
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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

Wij gaan een film maken…………..
Doe je mee?
Op dinsdag 20 en donderdag 22 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur gaan wij een
film maken.
Een film met liedjes over Franciscus in een modern jasje.
Wij krijgen hulp van een echte cameraman en een regisseur.
Iedereen tussen 6 en 15 jaar mag meedoen. We zoeken spelers en zangers.
Maar ook kinderen die kunnen knutselen zijn hard nodig.
Die mogen werken aan de projecten die nodig zijn voor de film.
Is koken je lust en je leven dan mag je zorgen voor iets lekkers voor iedereen die aanwezig is.
Iedereen die meehelpt komt op de aftitelrol. Alle talenten kunnen wij gebruiken.
We filmen in de dorpen, op boerderijen.....misschien bij jullie in je eigen achtertuin.
We starten in de Zevensprong, Olavstraat 29 in Zevenbergschen Hoek.
Daar krijg je uitleg en gaan we aan de slag.
Rode loper
Zaterdag 24 oktober is de film klaar en wordt hij vertoond in de kerk in Zevenbergschen Hoek.
Hier is lekker veel ruimte. Dit begint om 19.00 uur en er ligt een echte rode loper.
Geef je zo snel mogelijk op.....en misschien kan je al een beetje vertellen wat je talenten
zijn...acteren, zingen, knutselen of zorgen voor de catering.
Belangstellende die mee willen helpen op de set of in de Zevensprong
om de kinderen te begeleiden kunnen zich ook opgeven op onderstaande mailadressen.
Groetjes werkgroep Franciscus.
S.K.W. Zevenbergschen Hoek anjalangerwerf@hotmail.com
Immanuelparochie jeanneakkermans@ziggo.nl
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Oproep!
We zijn nog op zoek naar moeders, vaders, oma’s of opa’s die willen
helpen bij de luizencontrole op school.
In principe worden alle kinderen iedere maandagmorgen na een
vakantieperiode
gecontroleerd op de aanwezigheid van luizen of neten.
Toch wel een dankbare klus als je er zo voor kunt zorgen dat deze
ongenode gasten geen vrij spel krijgen.
Het vraagt niet zoveel tijd, zeker niet als je met meer mensen bent om
te controleren Dus ben je vrij op maandag, heb je af en toe een uurtje
over aan het begin van de ochtend dan zouden we het fijn vinden als je kunt helpen. A.u.b.
aanmelden voor de luizencontrole bij juffrouw Joyce (j.hultermans@dewaarden.nl )

Hoera, de Hoeksteen is school van de
maand!
Daarom mogen alle leerlingen van onze school in de
maand september en oktober ‘20 met korting gaan
zwemmen bij Optisport De Niervaert i Klundert
op woensdag!
Iedereen krijgt komende periode een voucher mee
welke je dient te laten zien bij het zwembad.
Voor kinderen zonder zwemdiploma moét papa of mama mee het water, voor kinderen met een
zwemdiploma t/m 7 jaar dienen een volwassene mee te nemen ter begeleiding.
De volwassene die mee gaat met het kind met zwemdiploma t/m 7 jaar ten behoeve van
aanspreekpunt en niet gaat zwemmen, hoeft ook geen entree kosten te betalen.
Met wie ga jij lekker zwemmen? Tot ziens!

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 informatieavond
over het voortgezet onderwijs gehouden worden
op school. Verdere informatie volgt tegen die tijd.

5

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd.
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt.
Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd
of kom van alles te weten over de Oudheid.

HET LIED VAN DE KINDERBOEKENWEEK: EN TOEN?
Beluister het lied hier: En toen?

Wie wordt de Voorleeskampioen 2020 van de Hoeksteen?
Hoeksteen podium
Op vrijdag 16 oktober is het zover; ons allereerste Hoeksteen podium!
De kinderen mogen op dit “podium” hun talent laten zien aan de hele school. Dus kun je goed zingen,
voorlezen, breakdancen, muziek maken, dansen of misschien iets heel anders?
Laat de hele school dan daarvan meegenieten!
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