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Vakantierooster, studiedagen en vrije middagen 2020-2021 
+ activiteiten  

Studiedag 05 juli 2021 

Vossenjacht  22 juli 2021 

Uitglijden groep 2 naar groep 3 23 juli 2021 

Slierten  23 juli 2021 

Vrije middag 23 juli 2021 

Zomervakantie 2020 - 2021 26 juli t/m 3 september 2021 

 
Juffrouw Marjon gaat gedeeltelijk voor het bestuur werken.  

In de afgelopen jaren heeft juf Marjon diverse opleidingen gevolgd en succesvol afgerond. Onlangs is 
ze begin juni geslaagd voor de opleiding voor vakbekwaam schoolleider. Door al haar specialisaties 
en expertrollen o.a. als specialist onderwijsvernieuwing en specialist jonge kind is juffrouw Marjon 
door het bestuur gevraagd om een aantal dagen bovenschools te gaan werken voor het 

expertisecentrum van onze Stichting. Zij zal in de komende jaren allerlei 
ontwikkelingen met betrekking tot het Jonge Kind op alle scholen van 
Stichting de Waarden uit gaan werken en daarvoor nieuw beleid gaan 
maken. Een heel omvangrijke klus waar juf Marjon veel zin in heeft. 
Daarom zal zij vanaf het nieuwe schooljaar geen lesgevende taken in groep 
1/2 op de Hoeksteen verrichten.  
Een hele mooie ontwikkeling, niet alleen voor Stichting de Waarden en alle 
betrokken scholen, maar ook voor juf Marjon zelf. Ze zal nog wel enige 
dagen per week (wisselend) op school aanwezig zijn voor management 
ondersteunende taken en als onderbouwcoördinator, maar helaas niet 

meer voor de klas. 
 
Vandaag heeft de Stichting een vacature voor een leerkracht in groep 1/2 voor donderdag en vrijdag 
op de Hoeksteen zowel binnen als buiten de Stichting uitgezet.  
 
Wij houden u op de hoogte wanneer het duidelijk is wie de nieuwe leerkracht in groep 1/2 zal 
worden.   

Deze foto van Onbekende 

https://maken.wikiwijs.nl/65798/Activiteitenmap_Inge
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Activiteiten in de laatste weken van het schooljaar 

We naderen de zomervakantie. Over een kleine 3 weken is het schooljaar 2020-2021 weer voorbij. 
Een jaar waarin zoveel is gebeurd, vooral door alle coronamaatregelen. Thuisonderwijs, leerlingen en 
klassen in quarantaine, schoolse activiteiten die niet door mochten gaan, gesprekken en 
bijeenkomsten via teams, kortom heel veel belemmeringen.  

Gelukkig zijn de coronamaatregelen versoepeld. Hierdoor kunnen we (nog steeds met aanpassingen 
en grote voorzichtigheid) een aantal activiteiten wel door laten gaan, zoals: 

1. Schoolkamp groep 8. 
2. Musical groep 8.  
3. Vossenjacht op donderdag 22 juli (informatie krijgt u nog deze week). 
4. Uitglijden op vrijdag 23 juli (informatie voor ouders van groep 2 krijgt u 

volgende week). 
5. Slierten (informatie krijgt u volgende week). 
6. Eerste schooldag nieuw schooljaar (in aangepaste vorm 
alleen met de kinderen van school). 

7. Tegelijk kunnen we dan ook afscheid van juf Pieta nemen.  

Fijn dat we weer enige activiteiten (en tradities) kunnen uitvoeren. Wel met enige aanpassingen en 
vanwege de late versoepelingen op het “laatste” moment, maar momenten waar iedereen toch 
reikhalzend naar uitkijkt. Verder informatie komt zo spoedig mogelijk naar iedereen toe.  

Schooljaar 2021-2022 

In het volgende schooljaar willen we een aantal situaties (maar soms ook niet!!) aanpassen.  

1. De schooltijden worden voor iedereen weer hetzelfde.  
We starten om 08.30 uur en eindigen om 14.30 uur (op woensdag om 12.30 uur).   
- De inloop voor de kinderen van groep 1/2 is om 08.20 uur. De leerkracht ontvangt de 

leerlingen aan de voordeur van de school.   
- De inloop van de kinderen van groep 3 t/m 8 is om 08.25 uur. De schoolpoort gaat om 

08.15 uur open.  
2. De gymtijden blijven op maandag en donderdag voor alle leerlingen. 
3. De verschillende in-en uitgangen blijven. Hierdoor verzoeken wij ook alle ouders van groep 

1/2 hun kind(eren) bij de hoofdingang van de school te brengen en te halen. Hier staat de juf 
van de groep te wachten. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen langs de schoolpoort 
naar binnen en gebruiken dezelfde in- en uitgang tijdens de coronamaatregelen. De ouders 
wordt gevraagd om buiten de school / het scholplein te wachten. 

4. Iedereen krijgt in het nieuwe schooljaar de schoolkalender toegestuurd. Naast de al bekende 
vakantie en feestdagen zijn er ook studiedagen (alle kinderen vrij). Deze zijn op: 
- dinsdag 5 oktober,  
- maandag 1 november,  
- maandag 10 januari,  
- maandag 7 maart, 
-  maandag 30 mei,  
- maandag 20 juni, 
- maandag 11 juli. 

5. De schoolfotograaf komt op dinsdag 14 september (2e week van het nieuwe schooljaar!!)  
6. Het vak Engels wordt volgend schooljaar in elke groep gegeven.  

Deze foto van 

Deze foto van 

https://www.flickr.com/photos/76053274@N06/6975598393
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://www.sclera.be/nl/picto/detail/20413
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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7. De info avonden vervallen. Hiervoor komen 4 kijkmiddagen in de plaats. Elke ouder kan (in 
heel kleine groepjes) 1x in de klas onder schooltijd een half uur een lesactiviteit volgen. De 
uitnodiging zal via Parro plaatsvinden.  

Natuurlijk krijgt u hierover aan het einde van de zomervakantie nog extra informatie over.  

 

Hulpouders gezocht voor het 
Letterhoekje! 

 
Vind jij het leuk om kinderen te 
helpen met boeken uitzoeken  
en heb je eens in de vier weken op 
dinsdagmiddag tijd?  
Dan vind je het misschien leuk om op 
de Hoeksteen biebouder te worden!  

 
Wat doet een biebouder? 
Als biebouder help je de kinderen met het uitzoeken van boeken en scan je de boeken in via de 
computer. Ook draag je zorg voor het innemen en terugzetten van de boeken  
en het netjes houden van onze schoolbibliotheek.  
 
Op een dinsdagmiddag zijn er altijd twee mensen van 12.30 tot 14.15 aanwezig (opgeven als duo is 
dus ook mogelijk) om de kinderen te helpen. Natuurlijk word je van tevoren wegwijs gemaakt  
in het Letterhoekje en met het inscannen van de boeken.  
 
Meer informatie of opgeven kan bij Stefanie Kooij: 
Telefoonnummer: 0629455631  E-mail: stefaniekooij@gmail.com 
 

Foto expositie  

OP DE SCHOP:  Zevenbergschen Hoek in Beeld 
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                        Waar?  In de schuur van Poeleke, café/restaurant. 
 

Wanneer? Vanaf 4 september 2021 

 
Fotografie Martina Dekkers 
Deze expositie geeft een impressie van het dorp Zevenbergschen Hoek en de omgeving, foto's van 
nu met de blik van hoe ik het vroeger heb gekend. 
Veranderingen, het nieuwe, het oude. 
De foto's die geëxposeerd worden, staan samen met meer foto's van Zevenbergschen Hoek in een 
fotoboek dat tijdens de expositie te koop is. 

 


