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Activiteiten

Onze jarigen

11.00 uur Eerste H. Communieviering
Maureen
Teamvergadering
Hailey
Studiedag
19.00 uur Familieviering Pinksteren
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag

Juffen- en meestersdag

Lana
Guido

Vaderdag

Raouf
Gregor, Sven (1-2)

Inloop CJG 8.15 uur – 9.15 uur
Teamvergadering

Rebelle,
Juffrouw Lianne Kokenberg
Hanna (5)
Danique

Familieviering einde schooljaar

Musical van groep 8 voor groep 1 t/m 7
In de avond musical voor het dorp
Afscheidsavond groep 8 voor ouders en
leerkrachten/medewerkers school.
Rapporten mee groep 1-7
Ouderbedankmiddag

Jasmijn
Baz
Meneer Ad Hultermans
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Wisseling leerkrachten
In dit schooljaar hebben juf Jeanne en juf Nicolette de lesgevende taken van juf Joyce
groep 5 overgenomen. Dit is tot op heden allemaal erg goed gegaan.
Daarom zou het fijn zijn geweest om deze vervanging tijdens de laatste weken van dit
schooljaar door te kunnen laten gaan. Helaas is dit niet het geval.
Door persoonlijke omstandigheden kan Juf Nicolette de laatste periode in groep 5 niet meer
volbrengen. Dit is voor de school en specifiek voor de leerlingen van groep 5 heel spijtig.
De vervanging van juf Nicolette wordt door een interne leerkracht gedurende de laatste
weken verricht, om de laatste weken van het schooljaar dit zo goed mogelijk te laten
verlopen. Juf Ester zal tot aan de zomervakantie op woensdag, donderdag
en vrijdag in groep 5 lesgeven, juf Lianne geeft op woensdag voortaan les in groep 6/7. En juf
Marije zal tot aan de zomervakantie in groep 3 lesgeven. De (meeste) leerlingen in groep 3
kennen haar al, omdat ze vorig schooljaar nog les gaf aan groep 1/2.
We hopen hiermee de wisseling zo goed als mogelijk is te laten verlopen.

Wijzigingen
in de schooljaarkalender.

Attentie!
Wijzigingen in de schooljaarkalender wat betreft de musical van groep 8.
In tegenstelling tot wat eerder werd vermeld, wordt het nu het volgende:
Dinsdag 25 juni overdag musical voor groep 1-7,
's avonds musical voor de ouders + leerkrachten en de afscheidsavond.
Woensdag 26 juni 's avonds voor het dorp.

Op 18 april is de “Omoe”
van Jojanneke, Roel, Eveline, Lotte en Thijs overleden.
Veel sterkte toegewenst!
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Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
op onze school in het schooljaar 2018-2019
De jeugdverpleegkundigen van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
verzorgen 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 daarom ook altijd tussentijds contact opnemen met Toos de Moor:
tel.: 06-15041637
e-mail: t.moor@ggdwestbrabant.nl
Of via het CJG:
tel.: 0800-6816816
e-mail: info@cjgmoerdijk.nl
Open spreekuren Centrum voor jeugd en gezin (CJG)
Donderdag 20 juni 2019
8.15 – 9.15 uur

Sterkte en beterschap voor Indy en haar familie
Zoals u waarschijnlijk al weet, heeft Indy uit groep 4 enige tijd geleden een ongeluk gehad
tijdens het paardrijden. Zij is naar het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam gebracht waar zij
momenteel op de intensive care ligt en al die tijd in slaap wordt gehouden. Alle leerkrachten
hebben dit aan de kinderen verteld. Veel kinderen reageerden geschrokken en verdrietig.
De kinderen in groep 4 hebben in de klas al tekeningen en brieven voor Indy gemaakt en
hopen dat het snel weer beter met haar mag gaan.
We wensen Indy en haar familie heel veel sterkte en beterschap toe.

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.
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COMMUNIE
Op zondag 2 juni jl. heeft Maureen uit groep 6 samen met nog
twee kinderen haar eerste Heilige Communie ontvangen.
Het was een mooie, fijne viering. Van aanwezigen zelfs een warme viering, waarin iedereen zich
betrokken voelde, waar iedereen zich welkom voelde.
Van harte proficiat voor Maureen en de twee andere communicanten.
PINKSTEREN
Op zaterdag 8 juni a.s. zingen we met het familiekoor in deze speciale
familieviering waarin we herdenken dat Jezus na zijn vertrek naar de
hemel op Hemelvaart zijn geest op ons neer laat dalen. We worden
vervuld van zijn geest en willen op zijn manier verder door het leven gaan.
Wees welkom en voel ook het gevoel van samen zijn. Vind je het leuk om
tijdens deze viering te helpen, meld je dan aan bij juf Jeanne.
VIERING EINDE SCHOOLJAAR
22 juni is al weer de allerlaatste familieviering van dit schooljaar. We kijken terug op een mooi jaar en
willen in deze viering alle misdienaars en koorleden even extra in het zonnetje zetten voor hun inzet
afgelopen schooljaar. Ook in deze viering is het weer mogelijk om te helpen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan: helpen met collecteren, voorlezen, de tafel mee klaarmaken.
GELOOFSFEEST
Op zaterdag 29 juni hebben we een heel bijzondere dag voor kinderen van 7
t/m 12 jaar. Met heel veel kinderen uit het hele bisdom (vorig jaar waren we
wel met meer dan 50 kinderen) vieren we dat we mogen geloven. Dit keer
gaan we op reis met Petrus en Paulus. Zonder auto, brommer of vliegtuig
hebben ze geweldige afstanden afgelegd om overal over Jezus te vertellen. En
wij gaan met ze mee op avontuur! We gaan eten bij een echt kampvuur, een
kerk bouwen, een boot maken om de Middellandse zee over te steken en Jezus
ontmoeten. Ook Matthijs en Henkie zijn weer van de partij. Deze dag vindt
plaats in Roosendaal. Gelovig of niet, iedereen is welkom. Voor vervoer wordt gezorgd. Wil je meer
informatie of wil je je aanmelden, neem dan contact op met juf Jeanne.
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MR nieuws
Op 15 mei had de MR zijn laatste vergadering van dit
schooljaar.
Juf Joyce Hultermans neemt, na vele jaren deel
uitgemaakt te hebben van de MR, na dit schooljaar
afscheid en wordt opgevolgd door juf Janneke
Sijstermans.
Wij bedanken juf Joyce voor haar inzet.
Ook komend schooljaar zal de MR bestaan uit drie
ouders en drie leerkrachten met de directeur in een
adviserende rol. Tijdens deze laatste vergadering werd o.a. de formatie voor volgend schooljaar
besproken. Voor welke groepsindeling is gekozen en welke leerkracht hoort daarbij.
Ook kwamen de ontwikkelingen rondom de nieuw te bouwen school nog aan bod.
Het team heeft woensdagmiddag 22 mei een studiedag gehad om verder te werken aan een nieuw
onderwijsconcept voor deze nieuwe school, zodat niet alleen het gebouw nieuw wordt, maar ook het
onderwijs dat daarin gegeven wordt. Een aantal ouders is gevraagd om hierover komend schooljaar
mee te denken. We bespraken tevens een concept-jaarplan voor de MR, dat behoudens enkele
aanvullingen en wijzigingen is aangenomen. Binnenkort wordt dat gepubliceerd
op de website van de school, zodat iedereen die dat wil, vooraf kan inzien welke vaste punten
gedurende een schooljaar in de MR worden besproken.

SKW – Kinderkamp heeft nog plaats
Inmiddels heeft de inschrijving voor het SKW kinderkamp
plaatsgevonden. Veel kinderen hebben reeds ingeschreven.
Super leuk! Maar…. we hebben plaats voor nog meer kinderen!
Het kinderkamp is bedoeld voor kinderen die naar groep 3 gaan
en/of 6 jaar zijn tot en met 14 jaar. Uiteraard wordt het
programma zodanig aangepast, dat het voor elke doelgroep
geschikt is.
Voor aanmelding telt: In de eerste plaats voor de kinderen uit
Zevenbergschen Hoek, mochten er nog plaatsen over zijn, dan komen de overige kinderen uit de
gemeente Moerdijk aan de beurt.
De verwachting is dat we alle kinderen mee kunnen nemen, dit komt omdat we naar een ruimer
kamphuis gaan en er meer groepsleiding meegaat.
Waar gaan we naar toe???
We gaan met de bus naar kampeerboerderij ‘Heukeloms Hoefke’ in Heukelom. Achter het kamphuis
ligt een groot grasveld waar volop gespeeld kan worden. Er zijn een aantal speeltoestellen aanwezig.
Naast het kamphuis ligt een groot (deels overdekt) terras.
Het bos ligt op ongeveer 800 meter van de kampeerboerderij vandaan. Dit jaar nemen we geen
fietsen mee omdat de afstand naar het bos, prima te lopen is.
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Hoe en waar kun je je opgeven???
Dat kan op twee manieren :
Via een van de onderstaande telefoonnummers of per onderstaand mailadres.
Wanneer u uw kind inschrijft gaat u automatisch akkoord met het privacy beleid van stichting SKW.
Het privacy beleid kunt u opvragen bij het secretariaat van stichting SKW.
Het secretariaat kunt u bereiken middels telefoonnummer: 0168 453114 of 06 10756736.
Kennismakingsavond 12 juni.
Wat zijn de kosten???
De kosten voor het kampweekend bedragen € 40 per kind. Bij opgave moet € 15 inschrijfgeld betaald
worden, wat later weer verrekend wordt met het resterende kampgeld.
Meer informatie???
Heb je vragen dan kun je de volgende mensen bellen of aanspreken:
Annie van Dongen 0168 326423 / 06 38751936
Jolanda Oosterhout 0168 452074 / 06 40593453
Mail skwkamp@gmail.com

Muziekles op school met fanfare OKK
Beste ouders,
Fanfare OKK organiseert ook dit jaar weer een aantal muziekmiddagen op Basisschool de Hoeksteen
om leerlingen van groep 4 enthousiast te maken voor muziek.
Deze lessen worden gegeven door ervaren muziekdocenten Edwin Matthee en Djuri den Tuinder.
De leerlingen van groep 4 gaan een aantal middagen kennismaken met de beginselen van het
bespelen van een instrument en muzieknoten leren lezen.
De leerlingen kunnen zo ervaren en uitproberen of ze muziek maken
en het spelen op een instrument leuk vinden.
De muziekmiddagen vinden plaats op
maandag 27 mei, 17 juni, 24 juni
en 1 juli van 14.30 tot 15.30 uur.
De leerlingen zullen onder leiding van hun juf en
iemand verbonden aan OKK naar de repetitieruimte
van OKK worden begeleid. Zij zullen ook weer terug
naar school worden begeleid.
Wanneer de leerlingen het leuk vinden om echt een instrument te leren bespelen is er zeker plaats
voor hen bij OKK. Vooral slagwerkers en bugelspelers kunnen we heel hard gebruiken. Wist u dat
een bugel het belangrijkste instrument is van een fanfare? “Zonder bugel geen fanfare!”
Kinderen die door willen gaan met muziek maken, kunnen lid worden van fanfare OKK.
Na de zomervakantie starten ze met les bij een bevoegd muziekdocent. De leerlingen worden
opgeleid om een landelijk erkend muziekdiploma te halen. OKK brengt de ouders/verzorgers van de
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leerlingen in contact met een bevoegd docent. Het muziekinstrument van keuze wordt door OKK
uitgeleend aan de leerling.
Bij voldoende niveau, vaak al in
het eerste jaar, kunnen de
leerlingen aansluiten bij het
opleidingsorkest van OKK:
Animato!

Animato! is een muziekterm die levendig en opgewekt betekent. Maar Animato! heeft ook een link
met het woord animeren wat iemand enthousiast maken betekent.
Een perfecte naam voor ons opleidingsorkest.
Alle leerlingen zijn welkom om een keer te komen kijken bij de repetitie van Animato!.
Elke donderdag van 7 tot half 8 in de repetitie ruimte van OKK links naast Driehoefijzerstraat 15.
Momenteel worden de muzieklessen voor bugel, trompet, hoorn in Zevenbergschen Hoek gegeven
door Koen Smits.
Slagwerk-, trombone- en saxofoonlessen worden op dit moment elders gevolgd (Zevenbergen,
Klundert). Bij voldoende leerlingen zal OKK zich inspannen om deze lessen ook in Zevenbergschen
Hoek te kunnen faciliteren.
Voor meer informatie kunt u appen naar een van de leden
van de commissie muziekopleiding en jeugd
Marjan 06 – 16739373
Kim 06 – 33917929
Babs 06 – 51525570
Of mailen naar: voorzitter@fanfareokk.nl
Deelname aan de muziekmiddagen op school is gratis en wordt u aangeboden door fanfare OKK.
Met muzikale groet,
Commissie muziekopleiding en jeugd fanfare OKK

Kunstencollectief Open Dagen
Wil jij graag een muziekinstrument leren bespelen? En zit jij in groep 4 of hoger?
Kom dan naar de Open Dag op 22 juni of 29 juni!!!
Iedereen, jong en oud, die eens een muziekinstrument wil proberen, informatie wil over cursussen,
een proefles wil afspreken of gewoon eens wil komen kijken hoe dat nu in zijn werk gaat met
instrumentale muziekles is van harte welkom.
In Zevenbergen kun je de volgende instrumenten gaan proberen:
cello, dwarsfluit, contrabas, gitaar, elektrisch gitaar en basgitaar, viool, keyboard, piano, blokfluit,
slagwerk en drums.
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In Willemstad: piano, blokfluit, cello, dwarsfluit, slagwerk en drums, gitaar, basgitaar en elektrisch
gitaar.

Tijdens de Open Dag in Willemstad houdt slagwerkdocent Sander Berkvens met zijn leerlingen een
voorspeelmiddag waar iedereen welkom is. Natuurlijk is er tijd tussendoor voor informatie of om
achter de drums eens iets te proberen.
De Open Dag wordt gehouden op zaterdag 22 juni in basisschool Willem de Zwijger te Willemstad
van 14.00 tot 16.00 uur
Op 29 juni in basisschool De Neerhof te Zevenbergen van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Graag tot ziens!

Schoolkamp groep 8.
Vorige week zijn alle kinderen van groep 8 onder begeleiding van juf Janneke, meneer Peter, meneer
Jan Maarten, Femke en Wendy op schoolkamp gegaan naar Numansdorp. Na een pittige fietstocht
hebben we daar 3 dagen spelletjes gedaan, gegeten (af en toe) geslapen en erg veel plezier gehad.
In de bijlage vinden jullie de verslagen van de leerlingen.
Het was ontzettend gezellig en leuk.
Bedankt aan alle begeleiders en ouders die geholpen hebben om dit schoolkamp tot een succes te
maken

Gesprekje tussen twee kleuters
“Ik heb weleens in een brandweerauto gezeten”
“Ik niet, trouwens vroeger wel”.
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Kunst in groep 3

Vlinderpracht groep 3
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