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Activiteiten

Onze jarigen

Teambijeenkomst

Alwin

Stakingsdag Onderwijs
Nationaal Schoolontbijt Rapport 1 groep 8 mee Bijeenkomst schoolontwikkeling
Gastles voor groep 6,7 en 8 over de Bevrijding
van Zevenbergschen Hoek.
Viering 75 jaar bevrijding Zevenb’ Hoek
Viering 75 jaar bevrijding Zevenb’ Hoek
Viering 75 jaar bevrijding Zevenb’ Hoek
Adviesgesprekken groep 8

Rapport 1 groep 1 t/m 7 mee.
Adviesgesprekken groep 8
Simon
Aankomst Sinterklaas op Zevenbergschen Hoek
Ouderavond rapport 1
Stiene, Faya
Ouderavond rapport 1
Gouden Leeuwproject groep 8

Davey
Kyan, Senna, Roel
Vince (6)

Teambijeenkomst
SKW woensdagmiddagclub
Pleintjessportactiviteiten 15.30-16.30 uur

Mevy ,Eveline

De kaars brandde voor
Opa Ad van Walter Wellens (groep 5), Lousewies Wellens (groep 8) en Myrna
Wellens (middelbare school) is overleden.
Jac. Toebak, de opa van Thijs Toebak (groep 8) en Hilde Toebak (middelbare
school) is ook gestorven. Als teken van ons meeleven brandde bij ons op
school de kaars. Veel sterkte voor jullie en jullie familie.

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?
Dinsdag 3 december 2019
Donderdag 23 januari 2020
Dinsdag 18 februari 2020
Dinsdag 24 maart 2020
Dinsdag 12 mei 2020
Donderdag 18 juni 2020

Tijd?
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur
8.15 – 9.15 uur

Data SKW woensdagmiddagclub:
Per activiteit volgt nog informatie en kunnen de kinderen zich opgeven.
De data zijn:
27 november, 18 december, 15 januari, 12 februari, 25 maart

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.

Pleintjessport activiteiten
Hallo leerlingen,
Vanaf dit schooljaar introduceren de buurtsportcoaches van Meer
Moerdijk pleintjessport activiteiten.
Lekker bewegen en sporten na schooltijd; even je hoofd leeg maken
voor je naar huis gaat, aan je huiswerk begint of achter een
schermpje kruipt. Binnenkort komen wij op jullie schoolplein met
een leuk aanbod van verschillende sport en spelactiviteiten.
Je kan meteen uit school GRATIS aansluiten om lekker te bewegen.
Hopelijk tot dan!
Buurtsportcoach Joyce
WAAR?:
WANNEER?:
KOSTEN?:
VOOR WIE?:
INLICHTINGEN:

Schoolplein De Hoeksteen
28 november 15.30-16.30
Gratis
Kinderen van groep 1 tot en met groep 8
E-mail: Joyce.Bax@senw-moerdijk.nl
Tel: 0168 – 325996

Even voorstellen
Ik wil mij graag even voorstellen:
Ik ben Thieme van Oosterhout, 18 (5 nov. word ik 19) jaar en ik
woon in Zevenbergschen Hoek. Mijn grootste hobby is voetballen.
Ik loop stage in groep 6 bij meneer Johan. Ik loop stage tot het einde
van het schooljaar iedere maandag en vrijdag.
Zelf studeer ik aan de opleiding Onderwijsassistent niveau 4. Deze
opleiding volg ik op het Vitalis College in Breda en ik zit nu in mijn 2e
leerjaar. Na deze opleiding wil ik graag doorstuderen aan de PABO
om uiteindelijk leerkracht te worden in het basisonderwijs.
Hopelijk heb ik u een beetje meer informatie over mezelf gegeven
en weet u wie ik ben. Mocht u nog vragen hebben? Stel ze gerust!
Groetjes Thieme

Zelfstandig naar binnen
We zijn inmiddels aanbeland in de periode na de Herfstvakantie en dan is het bij ons op
school gebruik dat de kinderen van groep 3 t/m 8 geheel zelfstandig naar binnen gaan.
Ouders van groep 1-2 kunnen met hun kind mee naar binnen en ouders die de juf of meester
van de andere groepen iets willen vertellen of vragen kunnen uiteraard ook mee naar
binnen. Hopelijk kunnen we hierbij op uw medewerking rekenen.

5 november 1944…….
Zevenbergschen Hoek bevrijd.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Zevenbergschen Hoek
werd bevrijd door soldaten van de Eerste Poolse
Pantserdivisie.
Op 8,9 en 10 november wordt deze bevrijding gevierd
met onder meer een viering in de kerk, een
bevrijdingsconcert in de schuur van de familie de Lint,
etc.
Zie verder de speciale bevrijdingskrant die huis aan huis
is verspreid.

Gastles
Vrijdag 8 november komt een medewerker van het generaal Maczekmuseum een gastles
geven over deze bevrijding voor de groepen 6, 7 en 8.
Met de bevrijding van 5 november 1944 was de oorlog voor de mensen van Zevenbergschen
Hoek zeker nog niet gedaan.
In het gebied tussen Zevenbergschen Hoek en Moerdijk waren nog hevige beschietingen.
Het was zo erg dat de bevolking van Zevenbergschen Hoek moest vertrekken naar Breda.
Had het dorp in 1940 met de inval van de Duitsers al veel te verduren, ook nu bij de
bevrijding waren er veel slachtoffers te betreuren en werden er veel woningen en ook de
kerk verwoest.

Gezocht: GMR ouder
De Hoeksteen is nog steeds op zoek naar een vertegenwoordiger die voor onze school zitting
neemt in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) om de onderwijskundige
belangen van Stichting de Waarden en dus ook van de Hoeksteen te behartigen.
Het werk bestaat uit een aantal keer per schooljaar deelnemen aan GMR vergaderingen
(’s avonds) op het bestuurskantoor van Stichting De Waarden in Zevenbergen.
Hebt u affiniteit met schoolzaken en wilt u op bestuurlijk vlak graag meepraten over
besluiten die op stichtingsniveau genomen worden voor al onze scholen en dus ook voor De
Hoeksteen, dan is dit iets voor u. Als GMR lid hoeft u niet per se ook lid te zijn van de MR van
onze school.
Voor de vergaderdata dit schooljaar van de GMR, zie de website van Stichting De Waarden
Indien u geïnteresseerd bent in deze taak, verzoeken wij u voor meer informatie en/of
belangstelling even contact op te nemen met de voorzitter van de MR van onze school
(Johan Govers).

Jaarverslag + Vergaderingen MR
Het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2018-2019 is binnenkort te lezen op de
website van onze school.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wie belangstelling heeft om een keer als
toehoorder zo’n vergadering bij te wonen is van harte welkom. Nuttig b.v. als u bij de
volgende verkiezingen van plan bent om zich op te geven als (kandidaat) lid. Wel verzoeken
wij u vriendelijk uzelf even vooraf aan te melden (bij de voorzitter meneer Johan)

Bieb (groot) ouders gevraagd
voor onze schoolbibliotheek ’t Letterhoekje
Vind jij het leuk om kinderen te helpen met boeken uitzoeken en heb je
eens in de 6 weken op dinsdagmiddag tijd? Dan vind je het misschien leuk
om op de Hoeksteen bieb(groot)ouder te worden! Als bieb(groot)ouder
help je de kinderen met het uitzoeken van de leukste 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 dinsdagmiddag zijn er altijd twee mensen van 13.30 uur tot 15.30 uur 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 de software.
Meer informatie of opgeven kan bij Stefanie Kooij via Stefaniekooij@gmail.com
of 06-29455631.

