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

CORONA nieuws
Wat een heftige periode hebben we weer achter de rug. Vanaf het moment dat de 2e lockdown in
werking trad tot nu toe is er onnoemelijk veel op de Hoeksteen gebeurd.
Constant moesten ouders, leerlingen en leerkrachten reageren op veranderingen in het dagelijkse
leven en ook in het eigen gezin en op de school.
Dat heeft voor heel veel kinderen de nodige problemen veroorzaakt. Namelijk niet meer naar school
kunnen, vriendjes en vriendinnetjes missen en thuis achter een computer de lessen volgend.
Maar ook voor de ouders was het afzien. Weer moesten de kinderen
thuisblijven, weer moest ervoor gezorgd worden dat er naast het
verzorgen van het gezin en het huishouden ook lesgegeven werd aan
de kinderen. Heel pittig en soms ook heel erg zwaar.
En ook de leerkrachten moesten alles aanpassen. Het verzorgen van
afstandsonderwijs is niet alleen doorgeven wat kinderen moeten doen.
Het geven van online lessen is een compleet andere wijze van onderwijs. Het contact met de
kinderen is op afstand, het onderwijs is gericht op de groep, waardoor de individuele aandacht vaak
niet gegeven kon worden.
Ondank alle beperkingen en problemen heeft iedereen zich toch erg knap staande gehouden.
Hiervoor verdient iedereen een heel groot compliment.
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We waren daarom heel gelukkig dat de school
weer mocht starten. Hoewel er heel veel
waren en nog meer regels nageleefd moesten
weer blij om elkaar weer in het echt te mogen zien.

enige weken geleden
voorzorgsmaatregelen
worden, was iedereen

We waren weer bij elkaar!!! Natuurlijk moest er op een andere manier worden lesgegeven, werkten
we in “bubbels” met onze eigen klas, moesten we allemaal langs een andere deur naar binnen en
buiten, hadden veel leerkrachten een mondkapje op, mochten ouders nog steeds niet binnen komen,
kregen we ineens in de klas extra hulp of raakten we die juist weer kwijt omdat een andere school of
groep die nog harder nodig had en werd er nog meer op hygiëne en schoonmaak gelet. Maar de
school was/is voor alle kinderen en leerkrachten weer open.
Helaas, ook de Hoeksteen kreeg te maken met het Coronavirus. En ook nog
eens heel veel. Sommige kinderen, gezinnen en leerkrachten moesten ineens
thuisblijven (in quarantaine), een heleboel ouders, kinderen en leerkrachten
moesten getest worden en weer kwamen er veranderingen in regels en
begeleiding, En nog erger, de Hoeksteen moest 2 groepen één of meerdere
dag(en) naar huis sturen om besmettingen te voorkomen. Allemaal heel erg vervelend en vooral heel
erg moeilijk voor iedereen die hier direct mee te maken had.
Is het nu voorbij???? Helaas nog niet. Nog steeds is er een groep leerlingen en leerkrachten in
quarantaine, nog steeds zijn er kinderen die getest worden op corona. Daarom blijven we heel
voorzichtig in de omgang met elkaar. Maar we hopen dat de Hoeksteen
vanaf volgende week en in de nabije toekomst enigszins bespaard blijft van
alle vervelende Corona gebeurtenissen.
Het is een heftige, soms zelf een erg moeilijke periode voor alle
betrokkenen.
Aan alle leerkrachten, onderwijsassistenten, studenten,
schoonmaakpersoneel, BSO, ouders en vooral aan alle kinderen, een
geweldig groot compliment en een nog groter “Dank je wel” hoe jullie jezelf staande hebben
gehouden. Corona is nog lang niet voorbij, maar hopelijk wordt het straks op de school en in alle
gezinnen voor iedereen een beetje rustiger.
Blijf volhouden!!!!

Veranderingen in de school vanaf de start na de Lockdown:
Groep 1/2: Juf Sharon (vakleerkracht gym) als begeleider in deze groep is nu weer 2 dagen (dinsdag
en vrijdag) werkzaam op de Singel.
Groep 3: Juf Petra (onderwijsassistent groep 3) heeft afscheid genomen. Het arrangement vanuit het
Samenwerkingsverband waardoor zij werkzaam was als begeleidster van een leerling in groep 3
verliep eind februari. Helaas mocht dit niet verlengd worden.
Meneer Marc is de nieuwe onderwijsassistent (benoemd vanuit Stichting de Waarden). Hieronder
stelt hij zich voor.
Juf Wendy zal voortaan op woensdag lesgeven, juf Sanne doet dit de andere dagen van de week.
Groep 4/5: Geen wisselingen in de begeleiding. Meneer Thieme is alle dagen ter ondersteuning
aanwezig.
Groep 6: Meneer Sjerp is les gaan geven op de Julianaschool in Fijnaart, omdat daar een tekort aan
leerkrachten was. Juf Anneke heeft de lesgevende taken op woensdag in deze groep overgenomen.
Groep 7/8: Juf Winnifred (onderwijsassistent) is alle ochtenden ter ondersteuning in groep 7/8.
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Even Voorstellen
Via deze weg wil ik mij even voorstellen omdat ik per 1 maart op de Hoeksteen werkzaam ben als
onderwijsassistent in groep 3.
Mijn naam is Marc Janssens, 55 jaar en ik woon in Breda.
Vanuit het expertisecentrum van Stichting de Waarden werk ik 4 ochtenden in groep 3, woensdag
ben ik vrij. In ieder geval tot einde schooljaar.
Na 20 jaar als groepsleerkracht werkzaam te zijn geweest heb ik sinds 2,5 jaar gekozen voor een
andere functie binnen Stichting de Waarden. Meer dan voldoende ervaring binnen het onderwijs
dus.
Ik vind heel veel dingen leuk: wandelen, fietsen, lekker eten en drinken, reizen, NAC en ook werk
hoort voor mij in dit rijtje.
Met veel plezier heb ik afgelopen dagen kennis gemaakt met de leerkrachten en kinderen van groep
3 en de Hoeksteen. Hopelijk zal de koffie over een tijdje ook beter smaken 😊
Marc Janssens

MFA-ontwikkelingen (nieuwbouw school)
In het vorige Seintje is vermeld dat gemeente Moerdijk,
Stichting de Waarden (basisschool de
Hoeksteen), kinderopvang de Zeven Dwergen en het dorpshuis
(gemeenschapshuis de Zevensprong) samen met een door de gemeente
Moerdijk aangesteld professioneel onderzoeksbureau “HEVO” met frisse
moed gestart is om een nieuw gebouw in Zevenbergschen Hoek voor elkaar te
krijgen. Ondertussen zijn we bezig om in werksessies alle wensen, alle
onderwijsplannen en onze visie te verwerken. Op dit moment hebben we het
“huiswerk” rondom visie en noodzakelijke ruimtes gemaakt en met elkaar
besproken. Nu zijn we bezig met het dromen over een nieuw gebouw, het speelplein en hoe alles
eruit kan zien. De nadruk voor de Hoeksteen ligt daarbij op duurzaam, natuur(lijk), hout, bomen,
ontdekplekken, open ruimtes, verbindingen, enz. Kortom, we hebben heel veel dromen!!!! Alle
ideeën worden met elkaar besproken en in samenspraak met de plannen van het dorpshuis en de
kinderopvang als een concreet plan aan een architect worden voorgelegd, nadat de gemeenteraad in
september ingestemd heeft met deze plannen.
Een drukke agenda dus. Daarnaast wordt er ook gesproken over
exploitatie en beheer van het gebouw, wie juridisch en/of
economisch eigenaar wordt, welke samenwerking mogelijk is
tussen alle gebruikers, enz.
In de komende weken willen we als school ook weer met de
ontwikkeling van het nieuw onderwijsconcept – het unitonderwijsvolop aan de slag gaan. We hopen dan wel dat het coronavirus op
de Hoeksteen ‘verdwenen’ zal zijn. Dat zorgt voor heel wat vertraging in het
samen ontwikkelen, groepsdoorbrekend uitproberen van projecten,
bedenken van lessen, bekijken van nieuwe methodes, enz.
Afgelopen week is door de gemeente Moerdijk een informatiebord geplaatst
naast de poort van het schoolplein. Binnenkort vindt u daar meer informatie
over de nieuw te ontwikkelen MFA.
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Vanuit onze geloofsgemeenschap
Immanuelparochie, cluster oost.
Op 13 februari jl. heeft Peter Derks in de kerk van
Zevenbergschen Hoek afscheid genomen als pastoraal
werker van de Immanuelparochie.
Vanuit Dongen was de afstand erg groot en een
vacature in Tilburg heeft hem doen besluiten daar te solliciteren. Peter Derks was
vanuit de parochie het aanspreekpunt voor kind en geloof.
Op dit moment is er een vacature om dit opnieuw in te vullen. Tot die tijd kunt u terecht bij Marja
van Meel (coördinator vanuit het parochiecentrum, 0168-323218) of bij juf Jeanne (groep 7/8).
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 van harte welkom, 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.

SKW-kinderkamp 2021
Het duurt nog even, maar wij zijn inmiddels gestart aan de
voorbereidingen van het SKW-kinderkamp voor de zomervakantie van
2021!
Ook dit jaar is het ons doel om het SKW-kinderkamp gewoon weer
door te laten gaan.
Het SKW-kinderkamp is bedoeld voor kinderen die volgend schooljaar
naar groep 3 gaan en/of 6 jaar zijn tot en met 14 jaar, dit is uiteraard
afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen.
Dit jaar gaan we naar hetzelfde kamphuis als in voorgaande jaren, “het Heukeloms Hoefke” in
Heukelom! Een groot kamphuis, met eigen speelveld, speeltoestellen en op loopafstand van het bos.
Tijdens het kinderkamp gaan we verschillende leuke activiteiten ondernemen. Het kinderkamp wordt
begeleid door een vaste club vrijwilligers. Dit jaar zullen er echter twee nieuwe, maar toch bekende,
gezichten te zien zijn als hoofdleiding (in opleiding): Thieme van Oosterhout en Demi Luijkx.
Het kinderkamp staat gepland van vrijdag 30 juli tot en met zondag 1 augustus 2021. In het voorjaar
ontvangen jullie hierover meer informatie. Mocht je eerder vragen hebben dan kun je contact
opnemen met:
Thieme van Oosterhout – 06 37432655 of Demi Luijkx – 06 37454360 of via skwkamp@gmail.com
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