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STICHTING DOA
Stichting DOA is een educatie- dagcentrum en
winkel in het centrum van Hoeven. De dromen voor
een verhuizing van stichting DOA hingen al langer in
de lucht. Maar ons eisenlijstje was best groot.
•

Een groter pand, waar iedereen zich vrijer
en gemakkelijker kan bewegen.
• Meer ruimtes, zodat we in kleine groepjes
in alle rust kunnen werken.
• Een plek buiten, waar we met goed weer
fijn gebruik van kunnen maken.
• Een winkelplek, waar onze zelfgemaakte
producten goed tot zijn recht komen.
• En als we echt onze fantasie de wilde weg
lieten gaan... misschien wel een plek waar
we een gezellige koffiebar kunnen starten
en een ruimte waar wij met onze
deelnemers kunnen sporten.
En toen kwam daar ineens voor ons de mooie kans
om de oude school 'de Lindenlommer' te betrekken.
Soms liggen je dromen blijkbaar best dichtbij,
namelijk recht aan de overkant van de straat.
Waarbij we achter al onze eisen op het lijstje een
vinkje kunnen zetten.
Er is hard gewerkt om deze, voor veel Hoevenaren,
nostalgische plek een warme werkplek te maken
voor onze deelnemers.
Veel zaterdagen en vrije uurtjes zijn hier besteed
door ouders, vrienden en vrijwilligers om samen de
schouders eronder te zetten.
Liters witte latex en zweet.
Gele poetsdoekjes en wiebelige verftrapjes.
Spierballen en handige rechterhanden.
Met als resultaat.... een gigantische toffe werkplek
waar al onze deelnemers en teamleden met plezier
en trots mogen werken!
Kom je dit met ons vieren?
Op zaterdag 30 november tussen 13.00 en 17.00
vieren wij feestelijk onze officiële opening.
Om 13.30 zal Thomas Melisse, wethouder
gemeente Halderberge, een speech geven.

PEUTEROPVANG HUMMELHOEVE
Vorige week is het thema “Herfst” en “Reuzen en
kabouters” afgerond. De kinderen hebben kennis
gemaakt met kabouter Bim. De kleine kabouter
Bim had zijn bal hoog in de boom gegooid en hij
kon er niet meer bij. Gelukkig was daar de grote
reus en samen hebben ze de bal weer uit de boom
kunnen krijgen. Samen met de kinderen zijn er
creatieve herfst knutsels gemaakt en mooie
kleurplaten gekleurd. Sinterklaas ‘Zie ginds komt
de stoomboot’ ja hoor Sinterklaas is weer in het
land! Voor alle kinderen een spannende periode,
want wat zal Sint dit jaar weer voor een verrassing
brengen… Op donderdag 5 december brengt de
Sint ook een bezoekje aan de kinderen van
Peuteropvang Hummelhoeve.

PBS HUMMELHOEVE
De laatste gedragsverwachting is afgerond waarbij
de kinderen spelenderwijs hebben geleerd om
tijdens de kring netjes op de stoeltjes te blijven
zitten. Na afloop van de kring zijn er
zonnestraaltjes geplakt en worden er in de
gymzaal, als beloning, leuke spelletjes gedaan.

SCHOOLPLEIN
De eerste stapjes zijn gezet!
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WEEK VAN RESPECT
Zoals u wellicht in De Bode heeft gelezen heeft onze
school in de week van 4 t/m 8 november
meegedaan aan de landelijke Week van Respect. In
diverse groepen zijn gastsprekers geweest om te
spreken over dit thema. Op facebook kunt u foto's
terugvinden.

KINDERKARAVAAN
Wat een goed verhaal! Wat een mooi gebaar!
Vandaag, zondag 17 november, was het zo ver!
De eerste viering van de Kinder-Karavaan van dit
schooljaar werd om 9.30 uur in de kerk van St. Jan
de Doper in Hoeven gehouden.
We hoorden dat Jezus zelf verhalen vertelt. Maar de
mensen - de kinderen - konden Hem amper horen!
Het was te druk. En toen deed Jezus iets heel
bijzonders...
Ben je benieuwd naar de verhalen? Kom dan naar
de vieringen op:
- zondag 8 december (tweede advent), 11.00 uur:
Basiliek van de H.H. Agatha en Barabara in
Oudenbosch.
- zondag 5 januari, 11.00 uur: Basiliek van de H.H.
Agatha en Barabara in Oudenbosch.
- zondag 19 januari, 9.30 uur: kerk van de H.
Laurentius in Oud-Gastel.
- zondag 9 februari, 9.30 uur: kerk van St. Jan de
Doper in Hoeven.
- zondag 22 maart, 9.30 uur: kerk van de H.
Laurentius in Oud-Gastel.
- zondag 19 april, 11.00 uur: Basiliek van de H.H.
Agatha en Barabara in Oudenbosch.
Het is altijd fijn als er kinderen zijn die willen
meedoen in de viering, om te zingen, een gebedje
voor te lezen of om te helpen bij het klaarmaken
van het altaar. Doe je mee? Stuur dan een berichtje
naar info@bernardusparochie.nl
Bernardusparochie Oudenbosch
We kijken enorm uit naar je komst op zondag 8
december, 11.00 uur: Basiliek van de H.H. Agatha en
Barabara in Oudenbosch

CREATIVITEIT IN GROEP 7/8
Volop creativiteit in de groepen 7 en 8!
Met behulp van ouders is er groepsdoorbroken
geknutseld, gezongen en muziek gemaakt. Ook zijn
de kinderen technisch aan de slag gegaan!
Voor herhaling vatbaar volgens de leerkrachten en
de kinderen! Op 12 december zal er weer
groepsdoorbroken gewerkt worden rondom het
thema Kerst.

