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Vakantierooster, studiedagen en vrije middagen 2021-2022
(+ data met specifieke activiteiten)
Kijkmiddag 2

23 november (gaat niet door)

Sinterklaasviering

2 december 2021

Hoeksteenpodium

17 december 2021

CJG inloopsprekuur voor ouders

20 december 2021

Kerstviering

24 december 2021

Vrije middag

24 december 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Studiedag

10 januari 2022

Kijkmiddag 3

18 januari 2022

CJG inloopsprekuur voor ouders

31 januari 2022

Kijkmiddag 4

11 februari 2022

Rapport

17 februari 2022

Driehoeksgesprekken

21 t/m 24 februari 2022

Carnavalsviering

25 februari 2022

Vrije middag

25 februari 2022

Carnavalsvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022

Studiedag

7 maart 2022

CJG inloopsprekuur voor ouders

14 maart 2022

Hoeksteenpodium

1 april 2022

Paasviering

14 april 2022

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

15 en 18 april 2022

Koningsspelen

22 april 2022

Vrije middag

22 april 2022
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Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022

CJG inloopsprekuur voor ouders

9 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Studiedag

30 mei 2022

Tweede Pinksterdag

6 juni 2022

Schoolreis groep 1 t/m 8

7 juni 2022

Schoolkamp groep 8

15-16-17 juni 2022

Studiedag

20 juni 2022

CJG inloopsprekuur voor ouders

27 juni 2022

Rapport

7 juli 2022

Studiedag

11 juli 2022

Driehoeksgesprekken

11 + 12 juli 2022

Hoeksteenpodium

15 juli 2022

Afscheidsmusical groep 8 (bekenden)

18 juli 2022

Afscheidsmusical groep 8 (school en
ouders)

19 juli 2022

Vossenjacht

21 juli 2022

Slierten en uitglijden groep 8

22 juli 2022

Vrije middag

22 juli 2022

Zomervakantie 2022

Start 25 juli 2022

Periode Herfstvakantie – Kerstvakantie
Wist u al:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dat u de foto’s van uw kind(eren) kan bestellen?
De OR u een mail over de vrijwillige ouderbijdrage heeft gestuurd?
Er weer strengere richtlijnen / maatregelen zijn door de vele Corona besmettingen?
Dat door deze vele coronabesmettingen veel scholen klassen weer naar huis moeten
sturen?
Wij dat gelukkig nog niet hoefden te doen?
Dat we helaas wel de 2e kijkmiddag op dinsdag 23 november niet door kunnen laten
gaan?
Dat dit bericht in Parro staat?
Wij dit heel jammer vinden?
Dat de talentenmiddagen ontzettend leuk en leerzaam zijn?
Dat de Goed Heilig man dit jaar op donderdag 2 december op school zal zijn in plaats
van vrijdag 3 december?
Er bij dit kinderfeest geen ouders / verzorgers uitgenodigd mogen worden?
Dat de leerlingen van groep 8 druk bezig zijn om een goede VO school te kiezen?
Dat de Kerstviering op vrijdagochtend 24 december zal zijn?
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•
•
•
•
•

De kinderen om 12.30 uur Kerstvakantie hebben?
Dat de leerlingen ook op maandag 10 januari vrij zijn omdat de school dan een
studiemiddag heeft?
U binnenkort meer informatie krijgt over de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw
van de school?
Dat u ook in december nog een Seintje krijgt toegestuurd?
Dat in dit Seintje veel nieuwe “gezichten” aan u voorgesteld worden?

Nieuwe gezichten schooljaar 2021-2022
1. Nieuwe leerkracht groep 3/4.

Hallo,
Ik ben Jenny van Schijndel en ik werk vanaf 1 november gezellig op De Hoeksteen
op maandag en donderdag in groep 3/4 bij juf Sanne.
Ik ben 38 jaar en geboren en getogen in Lage Zwaluwe en woon vanaf 2008 in
Raamsdonksveer samen met mijn man.
We hebben 2 kinderen, Jens van bijna 9 en Jurre van bijna 7. Maar daarmee is
ons
huishouden nog niet compleet, want Lana onze border collie van 11 jaar woont ook bij ons. We gaan
regelmatig naar de Efteling en maken graag als gezing ook andere uitstapjes. We houden er ook van
om gezellig met vrienden af te spreken.
Ik werk al sinds 2005 binnen onze stichting. Ik heb 12 jaar op De Arenberg in Zevenbergen gewerkt
en ik zit sinds een paar jaar in de vervangerspool van onze stichting. Dit begon met 1 dag om op
verschillende scholen te kunnen kijken en in verschillende groepen te kunnen werken. Eind 2008 ben
ik volledig in onze pool gegaan, omdat mijn man en ik een eigen zaak kregen. Een eetcafé/cafetaria
in Raamsdonksveer. In de vervangerspool te zitten, was voor mij beter om te combineren met onze
eigen zaak op dat moment.
Voor de vakantie heb ik een paar weken mogen invallen in groep 1/2 van De Hoeksteen. Dit was zo
goed bevallen, dat ik reageerde op de vacature die ontstond voor groep 3/4. Ik was heel blij, dat ik te
horen kreeg, dat ik mocht gaan samenwerken met juf Sanne en mijn andere collega's. Ik heb er heel
veel zin in om samen met de kinderen er een leuk schooljaar van te maken. De kinderen van groep
3/4 hebben me ook al vaker gezien, dus was ik geen geheel nieuw gezicht voor ze. En natuurlijk maak
ik de komende tijd ook graag kennis met u.
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2. Studenten onderwijsassistent.
a. Hallo allemaal,
Ik ben Stefan Blankenstijn. Ik ben 17 jaar oud en ik kom dit jaar stage lopen in de combiklas
van groep 5/6. Ik studeer voor onderwijsassistent in Breda op het
Curio en ik zit nu in mijn tweede jaar. Ik loop dit jaar stage op
maandag en dinsdag.
Naast mijn school en stage vind ik het leuk om uit eten te gaan.
Verder vind ik het soms nog weleens leuk om te voetballen met
vrienden. Ik werk zelf ook nog bij een restaurant.
Later zou ik graag meester willen worden en wil ik lesgeven in de
bovenbouw. Ik hoop dat ik dit jaar veel kan leren maar het
belangrijkste is dat we er met zijn allen een top jaar van gaan maken
en dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft op school. Als er iets is
of u heeft vragen dan hoor ik het graag.

b. Beste ouders,
Mijn naam is Benjamin Maas, ik ben 20 jaar oud en ik ben nu bezig met
mijn laatste jaar Onderwijsassistent voordat ik naar het HBO kan.
Vorig schooljaar heb ik het hele jaar stage gelopen in groep 6 in de klas
van meneer Johan. Dit beviel mij zo goed dat ik nog een jaartje wilde
blijven en zo ben ik op de donderdagen en vrijdagen in de klas van juf
Joyce terecht gekomen bij de huidige groep 5/6. Mijn interesses liggen
bij voetbal ( ook de 3e helft ) , fitness, lekker feesten met vrienden en
vooral bij plezier maken, maar ik vind het ook zeker niet erg om een
avondje op de bank te liggen met Netflix aan.
Ik hoop dat jullie nu via dit korte berichtje wat meer over mij te weten
zijn gekomen en zo kunnen we er met z’n allen een mooi schooljaar
voor de kinderen van maken!
Groetjes, Benjamin Maas

c. Hoi allemaal!
Mijn naam is Bindi en ik kom voor de rest van dit schooljaar stagelopen in
groep 1/2. Ik ben op 8 november 16 jaar geworden.
Op dit moment ben ik bezig met de opleiding onderwijsassistent, die ik volg
op Curio in Breda. Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd creatief bezig te zijn,
zoals tekenen. Ook vind ik het leuk om te tennissen.
Ik kijk er heel erg naar uit
om stage te komen lopen
op deze school en daarnaast
hoop ik dat ik jullie beter
kan gaan leren kennen en
om uiteindelijk meer
ervaring op te doen voor
het vak onderwijsassistent.
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d.

Hoi allemaal,

Ik ben Lesley Schubert. Ik ben sinds 11 oktober 2021 stagiair op de Hoeksteen in groep 7.
Oorspronkelijk geboren in Arnhem, getogen in Rotterdam. In 2010
ben ik naar Mongolië verhuisd. Ik heb daar 8 jaar gewoond en ben
sinds 2018 terug in Nederland. In Mongolië ben ik begonnen met
lesgeven. Ik heb lesgegeven aan volwassenen en de laatste 4 jaar
heb ik op internationale scholen lesgegeven aan leerlingen van groep
5 tot eind voortgezet onderwijs. De vakken die ik gaf waren Engels,
economie en international business.
Ik ben vader van 4 kinderen in de leeftijd van 10, 6, 3 en 6 maanden.
Ik ben in 2010 getrouwd en vier binnenkort mijn 11de
huwelijksjubileum.
Als er nog vragen zijn hoor ik deze graag.
Lesley Schubert

e.

Hallo allemaal,

Mijn naam is Serena den Otter. Ik ben vanaf 25 november iedere
donderdag en vrijdag een stagiair op jullie school. Ik loop stage in groep 8.
Ik zit in mijn eerste jaar onderwijsassistente op Curio. Ik ben 18 jaar en ik
woon in Made. Mijn hobby’s zijn scouting en altsaxofoon spelen. Ik heb
gekozen voor deze opleiding, omdat ik het leuk vind om met kinderen te
werken. Ik kom al een aantal jaar met mijn ouders op een camping in
Frankrijk en daar heb ik een aantal paardrijlessen aan kinderen gegeven.
Ik
merkte dat ik het les geven aan de kinderen heel leuk vond. Het uitleggen en de reacties van de
kinderen deden mij veel plezier. Bij de scouting ben ik sinds kort leidster van een groep scouts met
een beperking. Ze zijn geestelijk en soms ook een beetje lichamelijk beperkt. Ook speel ik in mijn
vrije tijd met mijn altsaxofoon in een carnavalsband. Dit doe ik al een aantal jaar met veel plezier.

3. Studenten gymonderwijs bij juf Sharon (op donderdag).
a. Hallo,
Ik ben Owen Walda, Ik ben 20 jaar en woon in Terheijden.
Hier woon ik met mijn moeder, stiefvader en mijn tweelingzus.
Mijn vader woont met mijn stiefmoeder en mijn broertje in Arkel.
(Dorpje waar Frenkie de Jong vandaan komt)
Mijn hobby’s zijn voetbal en fitness. Ik voetbal in Terheijden in de
selectie als verdediger en fitness 2 x per week.
Ook heb ik afgelopen jaren judo training gegeven aan kinderen in
de leeftijd 4-12 jaar. Ik judo zelf tegenwoordig niet meer, maar
heb dit wel altijd gedaan.
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Ik studeer nu aan de ALO (academie lichamelijke opvoeding). Hier word je gymleraar of kan je ergens
anders lesgeven in de sport.
Voor deze opleiding heb ik gestudeerd aan een MBO sport & bewegen. Er is dus al lesgeef ervaring
en dat hoop ik op deze stage verder uit te bouwen.
b. Hallo,
Ik ben Lot, 17 jaar en kom oorspronkelijk uit
Vlissingen. Ik zit nu sinds begin van het schooljaar in
Breda op kamers en studeer in Eindhoven, mijn
eerste jaar aan de ALO. Vanuit de ALO kom ik
komend jaar stage lopen bij juf Sharon tijdens de
gymlessen van uw kind. Buiten school ben ik veel
bezig met hockeyen en zwemmen en in de winter
pak ik graag mijn snowboard uit de kast. Ik ben
enthousiast over komend jaar !

c. Hey, mijn naam is Boaz van der Weele,
Ik ben 18 jaar en zit nu mijn eerste jaar op kamers in Eindhoven.
Een prachtig bruisende stad met een leuk studentenleven. Ik heb
altijd al iets met sport willen doen. Zo heb ik ervoor gekozen om de
opleiding Academie Lichamelijke Opvoeding te gaan doen om
sportleraar te worden.
Ik kijk erg uit naar het werkplek leren op de basisscholen samen met
mijn medestudenten. Ik ga er een leuke en leerzame tijd van
maken!

Vanuit onze geloofsgemeenschap
Immanuelparochie , cluster oost.
Eerste Heilige Communie
In 2022 zullen in de Immanuelparochie weer voorbereidingen plaats
vinden voor de Eerste Heilige Communie.
Dit jaar zullen deze vieringen gehouden worden op zaterdag 11 juni om 14.00 uur in Zevenbergschen
Hoek, op zondag 12 juni om 9.30 uur in Fijnaart en op zondag 12 juni om 12.00 uur in Zevenbergen.
Kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom om hier aan deel te nemen.
Ook kinderen die nog niet gedoopt zijn kunnen hier aan deel nemen. Zij zullen tijdens de
voorbereidingsperiode hun Heilig Doopsel ontvangen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met (juf) Jeanne
Akkermans, jeanneakkermans@ziggo.nl
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Kerst vieren wij samen.
Doe jij ook mee?
24 december om 19.00 uur wordt er in
Zevenbergschen Hoek een Kerstviering gehouden speciaal
voor kinderen en hun familie. Maar ook een viering waarin
kinderen een belangrijke rol mogen spelen. Hou je van
zingen en/of toneelspelen, lees vooral verder.

Het familiekoor zal de viering muzikaal verzorgen en zoekt
hiervoor nog extra zangers en zangeressen. Vind je het leuk
om te zingen, doe met ons mee. We repeteren op maandag
29 november, 6 december, 13 december en 20 december
steeds van 19.00 tot 20.00 uur. Vind je het spannend, kom
samen met een vriendje of een vriendinnetje, maar ook je
ouders, opa’s en oma’s of zelfs je buren zijn welkom. Want
met zijn allen, klein en groot, vormen we één familie.
Het kersttoneelstuk tijdens deze viering zal opgevoerd
worden door kinderen. Vind je het leuk om toneel te
spelen, doe met ons mee. De repetitietijden hiervoor zijn
op dit moment nog niet bekend.
En wil je alleen komen kijken en luisteren ook dan je
natuurlijk van harte welkom, want Kerst vieren we
samen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met (juf)
Jeanne Akkermans, jeanneakkermans@ziggo.nl
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