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Uit onze schooljaarkalender : OKTOBER 2018
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Datum
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Activiteiten
Teamvergadering

Onze jarigen
Milou

Dag van de leraar Studiedag de Waarden

Iris
Hanna
Lotte
Evie

Studiedag

Inloop CJG 8.15 uur – 9.15 uur
Afsluiting Kinderboekenweek

Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Herfstvakantie

Pleun
Henk
Amber

Aymée , Faylicia

Jaysen
Weer naar school

Halloween op Zevenbergschen Hoek
Familieviering Allerheiligen
Wintertijd

Hamza
Jarne
Yasha
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Thema Vriendschap
Motto: Kom erbij

Welkom bij ons op de Hoeksteen
Bij juf Marjon en juf Ismay kwam Fleur in de kring en straks schuift Jarne ook
nog aan.
In de groep van juf Pieta en juf Ismay was er een stoeltje voor Shana
en straks komt daar ook nog Faylicia in de kring aanschuiven.
Allemaal heel hartelijk welkom bij ons op school en een hele goede tijd op
de Hoeksteen gewenst.

NIEUWE STAGIAIR op de Hoeksteen
Mijn naam is Jan Maarten Donkers, ik ben 23 jaar oud en tweedejaars student aan de PABO in
Dordrecht en daarvoor loop ik een halfjaar stage bij juf Anneke in groep 3.
Vorig jaar heb ik stage gelopen op twee scholen in Zevenbergen, in groep 7 en 8 en in groep 1/2.
Ik heb voor mijn opleiding gekozen omdat ik graag mensen en kinderen wil helpen en ik word
enthousiast als ik merk dat ik een bijdrage kan bieden aan de ontwikkeling van die kinderen.
Naast een zeilachtergrond en mijn piano thuis is mijn grote hobby theater, toneel en alles
daaromheen (behalve opera's zingen en klassiek balletdansen...), een wereldje waar ik mij al ruim 9
jaar op allerlei vlakken mee bezig houd, van musicals tot films maar ook straattheater, teksttoneel tot
improvisatie, van hoofdrol tot souffleur, van regisseur tot speler op de reservebank.
De laatste paar jaar heb ik mij vooral beziggehouden met improvisatietheater, waarbij je zonder
script of voorbereiding iets moois moet neerzetten, vaak met suggesties uit het publiek.
Die spontaniteit die daar een vereiste voor is, hoop ik in de klas te kunnen tonen aan de leerlingen en
te gebruiken in de lessen om zo er een leuke periode van te maken!
Ik heb enorm veel zin om hier aan de slag te gaan, hopelijk u en uw zoon/dochter ook!
Met vriendelijke groet,
Jan Maarten Donkers
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Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
op onze school in het schooljaar 2018-2019
Dit schooljaar zal Toos de Moor, jeugdverpleegkundige van
het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) weer
open spreekuren verzorgen 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

De open spreekuren worden gehouden op:
Donderdag 11 oktober 2018
8.15 – 9.15 u
Donderdag 22 november 2018
8.15 – 9.15 u
Donderdag 17 januari 2019
8.15 – 9.15 u
Donderdag 14 maart 2019
8.15 – 9.15 u
Donderdag 16 mei 2019
8.15 – 9.15 u
Donderdag 20 juni 2019
8.15 – 9.15 u

Kunstwerkjes
uit groep 1-2.
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Overblijven op de Hoeksteen
Overblijfteam de Hoeksteen
Hierbij willen wij u graag informeren over hoe het nu gaat op
de overblijf van de Hoeksteen.

De kleuters

Groep 3 en 4

Groep 5 t/m 8

Om 12.10 uur worden de kleuters door Riny Hermus uit de klas gehaald om te
gaan eten in de Driehoek.
Riny blijft bij de kleuters om te zorgen dat het eten en drinken goed verloopt.
Om 12.30 uur mogen de kinderen die klaar zijn naar buiten of binnen iets gaan
doen. Om 13.15 uur gaat Trudie Kooij de kleuters verzamelen en naar de klas
brengen.
Om 12.15 uur komen de overblijvers van groep 3 en 4 naar de Driehoek en de
overblijvers van groep 5 t/m 8 gaan naar buiten of bij slecht weer naar de
gymzaal. Twee overblijfouders oefenen buiten of in de gymzaal toezicht uit.
Om 12.35 uur mogen de kinderen die klaar zijn naar buiten of binnen iets doen
De tafels en krukken worden schoon gemaakt.
Om 12.35 uur worden de overblijvers van groep 5 t/m 8 naar de Driehoek
geroepen en kunnen zij gaan eten en drinken. Als zij klaar zijn, ruimen zij hun
eigen beker, soepkom en afval op en kunnen zij nadat zij hun tas opgehangen
hebben ook weer naar buiten of binnen iets gaan doen.
Daarna gaan de overblijfmoeders de boel opruimen.

Rustiger overblijven
Wij hebben begrepen dat deze manier van overblijven voor de kleuters en groep 3 en 4 een stuk
rustiger is dan eerst. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben er soms moeite mee dat ze
ongeveer 20 minuten later eten dan dat ze gewend waren. Daarom hebben wij hen geadviseerd om
in de ochtendpauze iets extra's te eten.
Drinken bij het overblijven
De kinderen die geen drinken bij zich hebben kunnen kiezen uit:
• melk,
• chocomelk (cacaopoeder opgelost in warm water aangevuld met melk),
• thee
• water.
Deze keuze hebben ook de andere overblijfkinderen. Daarnaast is er soep te krijgen.
Geen pakjes maar bekers
Als u uw kind zelf drinken mee geeft, geeft u dan geen pakjes mee, maar drinken in een beker.
Wij willen graag de berg plastic afval bij het overblijven verminderen.
De kosten van overblijven.
De kosten van overblijven komen voor rekening van de ouders die van deze voorziening gebruik
maken. De kosten van het overblijven zijn € 1,25 per persoon per keer.
Zijn de kosten van overblijven van vast overblijven voor een gezin meer dan € 15,- per maand, dan
wordt aan het eind van de maand een rekening meegegeven.
Bedragen de kosten van vast overblijven voor een gezin minder dan € 15 per maand, dan wordt
vooraf voor drie maanden een rekening gestuurd.
Vriendelijk verzoek de rekening binnen 14 dagen te betalen door overschrijving IBAN-nummer
NL81RABO 0142060917 t.n.v. Overblijf Hoeksteen o.v.v. achternaam.
Ziekte en ander verzuim wordt aan het eind van het schooljaar verrekend.
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Aan- en afmelden van uw kind (eren)
Tevens willen wij er nogmaals op wijzen dat het aan- of afmelden van uw kind op de dag van de
overblijf uiterlijk om 08.30 uur gebeurd moet zijn.
Tel: Mevr. Trudie Kooij 06-10814765 of Mevr. Rinie Hermus tel nr. 0168-452901
Gezocht: Overblijfhulp
Wij zoeken ook nog een vaste overblijfhulp voor alle dagen erbij dus als u
iemand weet of als u zelf vaste overblijfhulp wilt worden??
Aanmelden kan bij Trudie Kooij , tel: 06 10814765

Poppentheater Appelmoes speelt

OEHOE !

Een vrolijke, muzikale herfstvoorstelling
voor kinderen van 4-8 jaar.

Waar gaat het over?
Het is herfst.
Paddenstoelen groeien in het bos, de blaadjes vallen van de bomen.
Je zou er vrolijk van worden! Uil niet. Hij is jarig en is helemaal
vergeten uitnodigingen te sturen. Nu komt er niemand op zijn
verjaardag. Misschien dat Boom hem kan troosten met zijn mooi
gekleurde bladeren? Maar ja…, er woont ook nog zo’n vervelende trol in het bos die er gek
op is om verjaardagsfeestjes te bederven…!
Kom je ook kijken hoe dit afloopt?
De voorstellingen zijn op

Dinsdagmiddag 16 oktober om 14.00 uur
Woensdagochtend 17 oktober om 10.30 uur

Oh ja, Sebastiaan, de allergrootste pop en vriend van poppenspeelster Renée wil ook graag
komen. Vinden jullie dat goed?
Van harte welkom in de hobbyruimte van Gastenverblijf Munnickenheide, Munnikenhof 20
in Terheijden.
Ouders (of opa's en oma's) hoeven niets te betalen, voor de kinderen wordt een bijdrage van
7,50 euro gevraagd. Na afloop is er limonade (gratis) en koffie of thee (1 euro).
Omdat de ruimte knus en gezellig is, maar er daardoor niet zo veel plaatsen beschikbaar zijn,
is het verstandig om een mail te sturen naar appelmoespoppen@outlook.com met
vermelding van het aantal kinderen en ouders.
Tot ziens in de hobbyschuur van Munnickenheide!
Renée Jager
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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.

Wie ben ik volgens de mensen?
Dit is het thema van de familieviering op zaterdag 29 september om 19.00 uur.
In het vorige Seintje hebben jullie al kunnen lezen dat we in deze viering ook gaan kijken hoe groot
de plantjes die we mochten verzorgen, zijn geworden. Wij zijn benieuwd, dus breng je plantjes mee
en laat zien hoe zorgzaam jij bent.
Doopviering
Zondag 7 oktober om 14.15 uur zingt het familiekoor bij een doop.
Vind je het leuk om bij deze gelegenheid mee te zingen, kom dan
maandag 1 oktober naar de repetitie van 19.00 tot 20.00 uur.

Fatimaviering
Zaterdag 13 oktober om 14.30 uur is er een bijzondere viering in de H. Bartholomeuskerk. We vieren
dan het feest van Maria van Fatima. Een heel bijzondere viering, die zeker de moeite waard is om te
bezoeken.
Verhalenkaravaan
Op 26 oktober van 15.30 uur tot 17.00 uur is er weer een nieuwe verhalenkaravaan in de dagkapel.
Zit je in groep 5 t/m 8 dan ben je van harte welkom. Dit keer lezen we het verhaal over Franciscus,
een man die hield van dieren. Benieuwd hoe dit verhaal gaat, kom dan luisteren.
Weten wat dit verhaal met Allerheiligen te maken heeft, kom dan mee doen.
En vind je het ook nog leuk om te tekenen en te kleuren, dan is deze middag zeker iets voor jou
en we gaan ook nog eens op speurtocht.
Allerheiligen
27 oktober om 19.00 uur is er een familieviering die gaat over Allerheiligen. Een mooie gelegenheid
om eens te kijken of je via een speurtocht alle heiligen in het boekje kunt vinden in de kerk. Of als je
bij de verhalenkaravaan bent geweest, kun je kijken of je vader en moeder het ook weten.
Wij zijn benieuwd.
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Halloween 2018 in Zevenbergschenhoek,
een heus Halloweenspektakel van Centraal Comité en Speeltuin
Ook dit jaar organiseert het Centraal
Comité in samenwerking met de
speeltuin weer een heus
Halloweenspektakel.
Op vrijdagavond 26 oktober is er een
spannende tocht door het dorp!
Aanvang is om 18.30 uur bij de
speeltuin en het einde zal tussen 21.00
- 21.30 uur zijn.
Het is leuk als je verkleed komt en dat
je een lampje of lampion bij je hebt.

De groepjes met de jongste kinderen zullen als eerste vertrekken. Na afloop kun je nog wat lekkers
eten en drinken.
Geef je op met een groepje van maximaal 10 personen t/m groep 8.
Denk eraan dat het voor jongere kinderen “spannend” kan zijn.
Het is verplicht dat er minimaal twee ouders meelopen.
Heb je geen groepje, geef je dan alleen op, dan maken wij een groepje.
Kinderen vanuit Zevenbergschen Hoek hebben voorrang bij het opgeven op kinderen van buiten!
Geef je wel op tijd op anders kan het gebeuren dat je niet meer mee kan doen!

Geef je groep via mail of telefoon op
vóór 19 oktober a.s. bij Elly Ackermans
Email: elly.ackermans@hotmail.com Telnr.: 0627525296
Wie zich via de mail aanmeldt dan graag onder
vermelding van Halloween, de namen van de
groepsleden en de begeleiders.
Centraal Comité

7

