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Datum
01
02
03
04
05
06
07
08
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12
13
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15
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20
21
22
23
24
25
26
27
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31

Activiteiten

Onze jarigen

Eerste Advent
Bo (4)
Sinterklaas bezoekt de Hoeksteen
Teamvergadering
19.00 uur Adventsviering in de kerk
Tweede Advent

Jason
Glenn, Dexx

SKW clubmiddag 14.00 – 15.00 uur: Kerst
Jana
Teamvergadering
Noa , Juffrouw Pieta de Jonge
Verhalenkaravaan om 15.30 uur in de dagkapel van de kerk
Derde Advent

Bo (1-2)

Kerstviering op de Hoeksteen
Vierde Advent
Cok van Oosterhout
Kerstavond
Maaike , Ryo
Eerste Kerstdag 11.00 uur Kerstviering in de kerk vóór en dóór kinderen
Tweede Kerstdag
Pieter
Kerstvakantie
Enyo
Kerstvakantie
Bo (3)

Oudejaarsdag
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Sinterklaas
De Sint en zijn Pieten zijn weer in Nederland
aangekomen. Natuurlijk hebben ze ook
Zevenbergschen Hoek daarbij niet
overgeslagen. Afgelopen zondag zijn ze ook in
ons dorp geweest. Tijdens dit bezoek hebben
ze mij verteld dat ze op dinsdag 4 december
naar de Hoeksteen zullen komen.
Rond hal 11 verwachten wij de Sint en zijn
Pieten op school. Alle kinderen zullen de Sint
buiten, voor de school ontvangen. Daarna
voeren alle groepen in de ochtend een
optreden voor de Sint op, omdat we erg blij
zijn dat hij weer onze school komt bezoeken.

11.30 uur: Alle jongens van groep 8 – De
pieten-sinterklaasmove.
11.35 uur: Optreden groep 4: Wij houden van
Sinterklaas.
11.40 uur: Christ, Iza, Jesse, Yasha, Benthe,
Maaike, Sam – Dansen en zingen.
11.45 uur: Optreden groep 8: Dansje Pieten
Hype.
11.50 uur: Iza, Lousewies, Quinty, Amber,
Jojanneke, Benthe, Maaike, Jasmijn, Maud –
Instruction.
11.55 uur: Optreden groep 5: Lied van Brutus
Bakboord: Hallo Sinterklaas.

Programma Sinterklaasshow:

12.00 uur: Afsluiting.

11.00 uur: Welkom aan Sinterklaas en zijn
pieten in de gymzaal.

‘s Middags zal de Sint de groepen 1 t/m 4 nog
verblijden met een persoonlijk bezoek. De
Pieten zullen de hogere groepen ook nog een
bezoekje brengen, waar ze natuurlijk ook
kijken of alle kinderen weer een prachtige
surprise hebben gemaakt.

11.05 uur: Optreden groep 1-2:
Linkerbeen/rechterbeen.
11.10 uur: Lina en
Maureen – Dansen op
de brieven van Jacob.
11.15 uur: Optreden
groep 3: feestpiet Fabiostoomboot cadeautje
etc.
11.20 uur: Thijs/ Harm judodemonstratie.
11.25 uur: Optreden
groep 6/7: Dansje op
Sinterklaas wie kent hem niet.

Op donderdag 6 december mogen alle
leerlingen van groep 1 t/m 4 één cadeautje
van Sint mee naar school brengen. We
hopen wel dat u begrijpt dat alle leerlingen
van de onderbouw een klein cadeau
meenemen, voorzien van naam. Hierdoor
wordt voorkomen dat er onnodig
misverstanden ontstaan.
We wensen iedereen een prettig Sinterklaas
feest toe.
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Verhuisd
Elijah, Anayah en Deshaun zijn verhuisd naar
Oosterhout en daarom
zijn ze ook naar een
andere school gegaan.
Wij vinden het jammer
dat zij niet meer bij ons
op school zijn en wensen
deze drie en ook hun
kleine broertje, papa en
mama het allerbeste toe!

Groep 8 : Bijzondere bomen.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Renske de
Wijs, ik ben 17 jaar en
woon in Made. Ik zit op
het Kellebeek-college in
Roosendaal. Daar volg ik
de opleiding tot
Onderwijs Assistent.
Op dit moment zit ik in
mijn eerste jaar van deze
opleiding. In dit eerste
jaar moet ik stage lopen
en dat doe ik dus bij jullie op school. Mijn
stage is begonnen op 15 november en duurt
tot het einde van dit schooljaar. Op dit
moment loop ik stage in groep 8. Ik heb nu 1
week gehad en het bevalt mij super goed.
Rond februari stop ik in groep 8 en loop ik de
rest van het jaar stage in groep 3. Ik ben erg
benieuwd naar de aankomende maanden van
mijn stage en ik kijk hier erg naar uit.

Techniek lessen Markland college
Door Mohammed uit groep 8
Op vrijdagmiddag 28 september gingen de
kinderen van groep 8 hun eerste techniekles
volgen op het Markland College in
Zevenbergen.
De bedoeling was dat je je eigen naam met
ijzer moest buigen en het andere groepje
kinderen ging aan een houten dobbelsteen
werken die 1 cm breed en 1 cm lang moest
zijn.
Voordat je ging beginnen met het buigen van
je naam, moest je eerst wat opdrachtjes doen.
De opdrachten waren dat je een lijn moest
overdoen met ijzer en elk hoekje moest
precies zijn als de lijn, als je dat had gedaan
dan moest je eerst je naam schrijven en moest
je je naam over doen met het ijzerdraad.
Als dat goed was dan mocht je een
dobbelsteen maken van tien bij tien mm en je
moest dat allemaal gaan zagen. En het ging
best snel voorbij.
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Centrum voor
Jeugd en Gezin
(CJG)
op onze school in
het schooljaar
2018-2019
Toos de Moor, jeugdverpleegkundige van het
CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) verzorgt
open spreekuren
in de IB-ruimte van onze school.
Tijdens deze inloop kunt u terecht voor een
luisterend oor, voor praktische informatie en
hulp of adviezen op gebied van opvoeden en
opgroeien. Blijf er niet mee zitten!
U kunt ook altijd tussentijds contact opnemen
met Toos de Moor:
U kunt daarom ook altijd tussentijds contact
opnemen met Toos de Moor:
tel.: 06-15041637
e-mail: t.moor@ggdwestbrabant.nl

Waar?
In de Zevensprong
Wanneer?
Op woensdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur.
Twee weken voor de clubmiddag krijgen de
kinderen via school een brief mee om zich
aan te melden.

Clubmiddagen SKW in de Zevensprong
Data
Woensdag 12 december
12 december 2018
Woensdag
24 januari 2019
Woensdag
20 februari 2019
Woensdag
20 maart 2019
Woensdag 17 april 2019
! 14.00 uur- 15.30 uur !

Thema
Kerst
Winter
Knutselen
Spelmiddag

Speurtocht

Of via het CJG:
tel.: 0800-6816816
e-mail: info@cjgmoerdijk.nl
Open spreekuren Centrum voor jeugd en
gezin (CJG)
Donderdag 17 januari 2019
8.15 – 9.15 uur
Donderdag 14 maart 2019
8.15 – 9.15 uur
Donderdag 16 mei 2019
8.15 – 9.15 uur
Donderdag 20 juni 2019
8.15 – 9.15 uur

SKW Clubmiddag
op woensdagmiddag
Wat kost het per keer?
De kosten zijn € 2,Wie?
De kinderen vanaf 4 jaar tot en met groep 8
Wil je graag komen?:
Meld je per app of mail , bel 06-27525296 of
elly.ackermans@hotmail.com

Groep 5: Glas in lood
4

Groep 3: Kastelen

Vanuit onze geloofsgemeenschap
Immanuelparochie , cluster oost.
Pastoraal werkster:
Mariëlla Bossers - van Langh
Tel: 0647042287
E-mail: m.bossers@immanuel-parochie.eu
Hebt u vragen, zoekt u antwoorden, belt of
mailt u dan gerust.

Adventsviering
Zaterdag 8 december om 19.00 uur steken we
in de kerk weer een kaarsje extra aan op de
adventskrans.

Het is fijn dat we het in deze donkere tijd
steeds een beetje lichter mogen maken.
Een donkere tijd, ook voor Jozef en Maria, die
op reis zijn gegaan naar Bethlehem.
Maria is hoogzwanger, maar gelukkig kunnen
ze onderweg een ezel lenen.
Hoe loopt dit af? Dat weten we wel, maar het
is goed om hier toch elk jaar weer bij stil te
staan.
Stil te staan bij de mensen, waarbij het donker
is in het leven.
Dat we door een beetje aandacht het leven
van deze mensen weer een beetje lichter
mogen maken.
Verhalenkaravaan
Vrijdag 14 december is er weer een nieuwe
verhalenkaravaan voor kinderen in de leeftijd
van groep 5 t/m 8.
Dit keer gaat de Verhalenkaravaan over de
periode voor kerst, - de advent - en het
kerstfeest zelf.
Waarom vieren we dit eigenlijk
ieder jaar weer?
Het kerstverhaal zelf kennen jullie
waarschijnlijk wel, maar hoe zou het verhaal
zijn als je dit eens bekijkt vanuit een ander
oogpunt, bijvoorbeeld: hoe zou de ezel dit
beleven? Benieuwd?!
Kom dan vrijdag 14 december om 15.30 uur
naar de dagkapel van de kerk.
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Kiwi’s eten en stickers sparen

Kerstviering
Op 25 december om 11.00 uur is er een
kerstviering speciaal vóór kinderen en dóór
kinderen. Vind je het leuk om deel te nemen
aan deze viering, voorlezen, helpen met het
aansteken van de kaarsen, helpen bij de
collecte, of misschien wil je wel meespelen in
het kerstspel, meld je dan aan bij juf Jeanne.
En je mag natuurlijk ook gewoon komen
kijken. Want Kerst vier je samen.

Kiwi’s zijn erg gezond en als er een stickertje
op zit waarmee je ballen kunt sparen,
dan lust je ineens veel meer kiwi’s.
Dat hebben de kinderen van de Hoeksteen
gedaan en de grote spaarposter zat al gauw
vol met stickertjes en zo hebben de kinderen
van de Hoeksteen 20 ballen bij elkaar
gespaard.
De ballen komen halverwege januari 2019
naar de Hoeksteen.
Lekker spelen en bewegen dan maar, da’s ook
gezond.

Eerste
heilige
communie

De viering van de Eerste Heilige Communie is
op zondag 2 juni 2019.
De voorbereidingsbijeenkomsten
starten in januari 2019. Voor opgeven of voor
vragen kunnen ouders terecht
bij juffrouw Jeanne Akkermans
(jeanneakkermans@ziggo.nl)
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Groeten uit Gambia
In 2014, 2015 en 2016 ging de opbrengst van
het Driekoningenlopen
naar de Newa Day-Care-Nursery school in
Gambia om de kinderen daar te helpen aan
allerlei schoolmateriaal. Toen een aantal
mensen uit Zevenbergschen Hoek
in Gambia op vakantie was, kwamen zij op
het idee deze school te helpen en zo werd de
opbrengst van het Driekoningenlopen
bestemd voor deze school.
Anny den Ridder , de beheerster van de
Zevensprong en haar partner Paul van
Opdorp, hun dochter Julia met haar vriend
zijn laatst ook in Gambia geweest en hebben
deze school bezocht.
Zij kwamen daar niet met lege handen,
maar hadden potloden, kleurpotloden,
tekenpapier, etc. bij zich.
Ook ballonnen ontbraken niet.
Anny stuurde ons wat foto’s van de
kinderen van de school uit Gambia.

In 2017 kwam jammer genoeg een einde aan
de jarenlange traditie van het
Driekoningenlopen
op Zevenbergschen Hoek.

Het gaat goed op deze school en dat is mede
te danken aan al die kinderen uit
Zevenbergschen Hoek
die in de jaren 2014, 2015 en 2016 als koning
(Caspar, Balthazar en Melchior) hebben
rondgelopen.

Voor iedereen fijne feestdagen en een
gezond en gelukkig 2019.
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