’t Seintje
Basisschool de Hoeksteen
Olavstraat 31 4765 CP
Zevenbergschen Hoek
tel: (0168) 45 26 38
Website:www.denhoeksteen.nl
e-mail: info.hoeksteen@dewaarden.nl
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Jaargang 21

Activiteiten

Onze jarigen

Studiedag, ouderavond rapport 2
Weer naar school
Mad Science

Bram
Nyomi
Hannah (1-2)
Thijs (6)
Thijs (8)
Vinay

Ouderavond rapport 2
Familieviering in de kerk om 19.00
uur
Teambijeenkomst , OR-vergadering
zomeractiviteiten

Vergadering SKW
Lente
Carlijn
Michelle

MR-vergadering

Aimée
Aayush

Gastles Opschoondag
Opschoondag
Teambijeenkomst
Inloop CJG 8.15 uur – 9.15 uur
SKW Woensdagmiddagclub

Juffrouw Sharon

Kids on tour
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Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
op onze school in het schooljaar 2019-2020
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 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)
Wanneer?
Tijd?
Dinsdag 24 maart 2020
8.15 – 9.15 uur
Dinsdag 12 mei 2020
8.15 – 9.15 uur
Donderdag 18 juni 2020
8.15 – 9.15 uur

Agenda vergadering SKW zomeractiviteiten
Datum:
Tijd:
Plaats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10 maart 2020
Assistenten 19.30 - 20.00 uur
Leiding en hoofdleiding 20.00 uur
De Zevensprong

Opening en vaststellen van de agenda;
Taakverdeling werkgroep;
Punten uit de evaluatie van 2019;
Doornemen van de activiteiten en de vrijwilligers a.d.h.v. de
kruisjeslijst;
Data programmaboekje en draaiboek;
Financiën;
Rondvraag;
Sluiting.

Data SKW woensdagmiddagclub:
Per activiteit volgt nog informatie en kunnen de kinderen
zich opgeven.
De datum is :

25 maart.
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Vanuit onze geloofsgemeenschap
Immanuelparochie , cluster oost.
Pastoraal werker: Peter Derks
Hij is vooral betrokken op het gebied jeugd,
jongeren en jonge gezinnen.
Dus heb je een vraag op dit gebied dan kun je
met hem contact opnemen: E-mail:
phf.derks@home.nl,
Telefoonnummer 06-42710069

Uitnodiging

voor

Op 7 maart om 19.00 uur is er een familieviering in de H. Bartholomeuskerk
te Zevenbergschen Hoek. We gaan zingen, bidden, een kaarsje aansteken,
luisteren naar mooie verhalen en nog veel meer.
En stil zitten, nee hoor, er is volop gelegenheid om te bewegen, bijvoorbeeld
als we iedereen vrede wensen.
Je kan zelfs helpen om de viering nog leuker te maken.
Wil je helpen, laat het juf Jeanne weten.
Maar ook als je niet wilt helpen ben je van harte welkom. Kom je ook?
Eerste Communie
Op dinsdag 18 februari is de voorbereiding
op de H. Communie gestart.
Kinderen in groep 4 en hoger die hun communie willen
doen
kunnen zich aanmelden bij juf Jeanne.
Op zondag 7 juni om 11.00 uur zal de communie
op Zevenbergschen Hoek plaats vinden.
Familiekoor o.l.v. juf Amber
Het dirigentschap van het familiekoor is op dit moment in handen van juf Amber.
Wij vinden dit ontzettend leuk en hopen dat meer kinderen (met hun ouders,
grootouders)
met ons mee komen zingen.
We repeteren op maandag van 19.00 tot 20.00 uur in de dagkapel.
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Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Hoeksteen, waar
de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We starten met een spectaculaire science show op 3-3-2020.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een
onderzoekende leerhouding.
Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en Chemie.
Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden? We gaan het zien met zelfs een echte
raketlancering. Gebruik teamwork om een ruimte missie uit te voeren en ontdek dat alledaagse
materialen zijn ontwikkeld voor de ruimte.
Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles over laboratoriumtechnieken. Maak
kennis met atomen en chemische reacties. Waarom we onze tanden poetsen? We duiken in de
wereld van zuren en basen. Zet je veiligheidsbril maar op want we gaan aan de slag met PH-waarden
en indicatoren.
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe
het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers
belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie
mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:

Starttijd: 15.45

Donderdag 26-3-2020

- Donderdag 2-4-2020 - Donderdag 9-4-2020

Donderdag 16-4-2020

- Donderdag 7-5-2020 - Donderdag 14-5-2020

(lessen duren 60 minuten)

Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.
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Museumjeugduniversiteit
Kindercolleges over WOII in het Markiezenhof.
Meer weten dan je meester of juf?
Hoe was het om tijdens WOII in het verzet te gaan?
8 maart 2020 om 11.00 uur
Wim van Esch
Anne Frank: Hoe verliep een dag in het Achterhuis?
29 maart 2020 om 11.00 uur
Rinze de Roest
Hoe leefden de kinderen tijdens WOII?
19 april 2020 om 11.00 uur
Manon van de Vondervoort
Drie kindercolleges voor nieuwsgierige kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Kosten: € 15,00 voor 3 colleges
Inschrijven: www.markiezenhof.nl/museumjeugduniversiteit
Nadere informatie: afdeling educatie: a.batteke@bergenopzoom.nl of tel: 0164-277070
Markiezenhof
Steenbergsestraat 6
4611 TE Bergen op Zoom
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Obstakel run II
Dit wordt geweldig!
De 2e OBSTAKEL RUN in Zevenbergen.
Met initiatiefneemster Noortje Bogerd aan het roer,
wordt dit een run voor iedereen.
Uitdagende obstakels,
Kids RUN (1,5 km) Fun RUN(5) Tof RUN (10).
Meedoen is belangrijker dan de snelheid.
Datum Zaterdag 23 mei 2020
Tijd 11:00 -16:00 uur
Locatie Zevenbergen (verzamellocatie volgt)
Kosten en afstand Kids RUN
Leeftijd 6-12 jaar
€ 10,00 1,5 km Fun RUN
Leeftijd > 12 jaar
€ 15,00 5 km Tof RUN
Leeftijd > 16 jaar
€ 20,00 10 km
Leeftijd Vanaf 6 jaar met A diploma
Informatie Inschrijven vanaf 1 februari via de website meerMoerdijk.nl.
Voor meer informatie zie website
of neem contact op met
Lisette.Stoelman@senwmoerdijk.nl
Telefoon: 0168 - 325 996.
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KIDS ON TOUR!
Op zondag 29 maart 2020 gaan de jeugdleden van Muziekvereniging Alliance
uit Lage Zwaluwe, fanfare Muziek Veredelt uit Langeweg en fanfare OKK uit
Zevenbergschen Hoek op tournee.
En wat voor tournee! Er is een bus geregeld die ’s morgens vertrekt op Lage Zwaluwe
om vervolgens de jeugd van Zevenbergschen Hoek op te halen en zo af te reizen naar
Langeweg waar een gezamenlijke generale repetitie plaats vindt.
Daarna volgt het eerste concert.
Vervolgens gaat de bus naar Lage Zwaluwe waar het tweede concertje wordt gegeven in
den Domp. Hier zal ook gezamenlijk geluncht worden.
Als laatste komt het hele gezelschap, weer met de bus , naar Zevenbergschen Hoek.
In gemeenschapshuis de Zevensprong zal het afsluitende concertje plaatsvinden rond
15.00 uur.
Op ieder concertlocatie worden de jeugdleden als sterren ontvangen en hopen we
uiteraard dat er veel publiek komt luisteren. Iedereen is van harte welkom, de toegang is
gratis.
Jullie komen toch ook?

Allemaal een heel leutige
carnavalsvakantie
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