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Eerste schooldagen en corona
De eerste schooldagen in het nieuwe schooljaar zitten er al weer op. En iedereen was al heel snel
gewend aan het werken op school. De vakantie ligt ondertussen weer een heel eind “achter” ons.
Vanwege het Coronavirus was de start heel sober: geen opening op het schoolplein, geen schoollied
of verjaardagslied en ook werd de vlag niet gehesen door de nieuwe medewerkers. Het werd
daarentegen een gewone start van het schooljaar. Helaas ook nog met de noodzakelijke maatregelen
door het Coronavirus: Aandacht voor de hygiëne, verschillende in- en uitgangen in de school en geen
groepen volwassenen in de school. Eigenlijk een voortzetting van de situatie tijdens het vorige
schooljaar.
Wel waren er een paar veranderingen: Vanaf dit schooljaar zijn we begonnen met een doorlopende
lesdag, met eten op school, met een compleet andere inrichting van de Driehoek (vanwege de
ontwikkeling van het unitonderwijs in groep 1/2/3) en met enige nieuwe medewerkers. Ook intern is
er het nodige veranderd: juf Lianne is door omstandigheden enige tijd afwezig. Haar taken als IB-er
van de school worden door juf Anneke overgenomen.
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We hopen dit schooljaar een hele grote stap richting Unitonderwijs te maken. De groepen 4 t/m 8
zijn al gestart met een pilot rekenen. De eerste indrukken van dit samenwerkend leren zijn geweldig.
Binnenkort zal groep 1/2 met het unitonderwijs starten, later sluiten groep 3 en de peuters hierbij
aan. We houden jullie van alle ontwikkelingen op de hoogte.
Natuurlijk hopen we met alle ouders, kinderen, leerkrachten en alle andere medewerkers,
vrijwilligers en betrokkenen er weer een fantastisch, gezellig maar ook leerzaam schooljaar 20202021 er van te maken.
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Schoolfotograaf
Zoals u al weet komt de schoolfotograaf aanstaande dinsdag 8 september
op de Hoeksteen. Het is dezelfde schoolfotograaf als vorig jaar, dus de
werkwijze zal grotendeels hetzelfde blijven. Dat houdt in dat van iedere
leerling individuele foto’s, eventueel broertjes en zusjes foto’s en een
groepsfoto worden gemaakt.
Wil iedereen met de volgende zaken rekening houden:
1. De achtergrond bij de foto’s zal dit schooljaar wit zijn.
2. Vanwege het coronavirus worden er na schooltijd GEEN broertjes en zusjes foto’s gemaakt
van kinderen die niet op de Hoeksteen zitten.
We hopen dat er weer prachtige foto’s van elke leerling worden genomen

Lunchen op de Hoeksteen
Dit schooljaar zijn we gestart met de doorgaande lesdag. Dat betekent tegelijk ook dat alle leerlingen
op school met hun eigen groep en leerkracht de lunch gebruiken.
Vorig schooljaar zijn we door het coronavirus daar al mee
begonnen.
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 lunchbox is niet toegestaan. Veel kinderen eten
eerst de snoepjes en/of koekjes en laten het eten liggen. Erg jammer van al het eten,
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.

Eénrichtingsverkeer in de Olavstraat
De Olavstraat is vanaf dit schooljaar éénrichtingsverkeer geworden.
Hierdoor is de Olavstraat een stuk veiliger geworden 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.
Helaas komen onveilige situaties nog steeds voor. Het is daarbij ontzettend jammer om te
constateren dat de meest onveilige zaken nu door de eigen ouders van de school veroorzaakt
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worden. Foutief geparkeerde auto’s, auto’s die achteruit rijdend de Olavstraat verlaten, in de
Olavstraat toch (bewust???) de verkeerde kant oprijden en auto’s die het trottoir blokkeren.
In de komende week gaat de verkeersgroep samen met de directie bekijken op welke wijze we de
onveiligheid - veroorzaakt door de ouders van de school - om kunnen draaien naar een veilige
situatie voor iedereen en speciaal voor de kinderen van de school.
Wilt u mee helpen? Parkeer uw auto een eindje van de school vandaan. Nog beter, indien u in het
dorp woont, kom dan met de fiets. Is nog gezond ook. We hopen dat u het belangrijk vindt dat alle
kinderen toch veilig kunnen fietsen en lopen in de Olavstraat.
Wij rekenen op u!!!!!!!!

Even voorstellen (onze nieuw juffen)
Juf Ingrid (groep 1/2)
Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben juf Ingrid. Ik kom uit Klundert en woon
daar samen met mijn man en twee kinderen. Mijn oudste dochter zit dit
schooljaar in groep 4 en mijn jongste zoontje is net 4 jaar en is dus dit
schooljaar ook gestart. Ik heb de laatste jaren invalwerk gedaan op
verschillende scholen in de regio en daarvoor ruim 10 jaar in Rotterdam-Zuid
lesgegeven op een vaste school. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met
mijn gezin. Verder vind ik het leuk om te koken, te lezen en te zwemmen. Ik
heb veel zin in dit nieuwe schooljaar. Met de andere juffen gaan we er een
leuk en leerzaam jaar van maken!
Hartelijke groetjes, juf Ingrid.

Juf Winnifred (groep 7/8)
Beste ouder(s), verzorger(s),
Misschien heeft u het al via uw kind gehoord dat er een nieuwe juf op
school is, maar bij deze stel ik mij graag aan u voor.
Mijn naam is Winnifred van Dongen, 46 jaar oud en woon
in Moerdijk. Hier woon ik samen met mijn man Erik en kinderen
Emma (14) en Jasper (12). Ik vind het leuk om creatief bezig te zijn, op
vakantie te gaan en te lezen. Afgelopen twee jaar heb ik op de
Mariaschool in Langeweg gewerkt in
groep 1/ 2
Dit schooljaar zal ik op maandag-, donderdag- en vrijdagochtend
werkzaam zijn als onderwijsassistente in groep 7/8, een nieuwe
uitdaging waar ik veel zin in heb!
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Juf Wendy (groep 3)
Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Wendy Gimbrère, 39 jaar en woonachtig in Lage Zwaluwe met mijn man en
twee zoons van 8 en 11 jaar. Voorgaand schooljaar ben ik als zij-instromer gestart
en ik hoop aan het eind van dit schooljaar mijn opleiding succesvol te mogen
afronden.
Ik ben gek op roti, sport graag en vind het leuk om met onze camper op pad te
gaan. De eerste paar weken zijn me erg goed bevallen en ik kijk ernaar uit om
veel van Sanne en de leerlingen uit groep 3 te leren. We gaan er een mooi
schooljaar van maken!

Vakantierooster, studiedagen en vrije middagen 2020-2021
Afgelopen juni hebben we het vakantierooster, de vrij/studiedagen al aan iedereen doorgegeven. In
onderstaande tabel vindt u nogmaals de vrije dagen en vakanties in het komende schooljaar.
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 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 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

Vanuit onze geloofsgemeenschap
Immanuelparochie , cluster oost.
Pastoraal werker: Peter Derks
Hij is vooral betrokken op het gebied jeugd,
jongeren en jonge gezinnen.
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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.

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 )

Muziekopleiding bij fanfare OKK
Fanfare OKK , Oefening Kweekt Kennis, is
een vereniging in Zevenbergschen Hoek
waar muziek in zit! In het dorp heeft OKK
een maatschappelijke functie. De fanfare is aanwezig bij diverse dorpsactiviteiten zoals de intocht
van Sint Nicolaas, Koningsdag en het inhalen van de deelnemers aan de wandel driedaagse. OKK
geeft regelmatig concerten die gratis te bezoeken zijn en af en toe professionele galaconcerten met
artiesten.
Muziek op de basisschool
Voor een gezonde muziekvereniging is een constante aanwas van
nieuwe muzikanten noodzakelijk. Om kinderen op een leuke,
speelse manier kennis te laten maken met het plezier van muziek
maken, is er het project ‘Windkracht 6’ voor groep 5.
Leuke liedjes en activiteiten brengen de kinderen dichterbij
blaasmuziek. Enkele muzikanten van OKK komen een aantal keer in
de klas iets over hun muziekinstrument vertellen en l/.laten wat horen en dit project mondt uit in
een probeerorkest waarin de kinderen kunnen proberen hoe het is om muzikant te worden en een
muziekopleiding te kiezen.
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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.
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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