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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huisvesting/MR
Van de MR
Deze week zullen de vele handtekeningen op het gemeentehuis overhandigd worden aan wethouder
Van Veen. We hopen hierbij duidelijk kenbaar te maken dat we haar besluit tot inwoning bij een
andere school onacceptabel vinden. Wij willen u hartelijk bedanken voor het ondertekenen van de
petitie. Samen kunnen we onze mening duidelijker maken.
We hebben (meester) Sven gevraagd hoe hij en de leerlingen het vinden op de dependance. Tof
vinden ze dat het er rustig is, de vrienden die er zijn en een leuke meester. Verder o.a. goede laptops
en een grote speeltuin. De kinderen geven aan met veel plezier naar school te komen. Ook Sven
ervaart de dependance als prettig, meer rust dan verwacht en er hangt een ontspannen, goede sfeer.
Het zijn twee groepen die graag met een dolletje de dag door komen. Iedereen zet zich hard in om er
een goed jaar van te maken. Super om dit te horen! Ondanks deze positieve reacties blijven we ons
vanzelfsprekend inzetten voor 'Eén school, één locatie'.
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De notulen van de eerste vergadering zijn terug te vinden op de website. Eén van de zaken waar we
mee bezig zijn is de huisvesting. De tweede vergadering staat voor 1 november op de planning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trefwoord
Het thema voor de komende periode is 'Doorbijten'. "Even doorbijten betekent het
volhouden van iets dat begonnen is. In de Bijbelverhalen is dat de lijn die is ingezet
met Abraham en is doorgezet naar zijn zoon Isaak. De verhalen over zijn kinderen Esau
Jakob, die de plek inneemt van zijn oudere broer, staan centraal. Voor Jakob betekent
doorbijten het vasthouden aan de belofte van een toekomst met God. Dat geeft zin en
betekenis aan zijn inzet. Daar groeit hij van. En dat is precies wat de achterliggende gedachte is van
dit thema."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid
"Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat over de samenwerking tussen ouders en de school
ten behoeve van de ontwikkeling van de leerling. Hierbij maken beide partijen
afspraken en zoeken ze naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing
van het kind."
Enkele weken geleden vonden daarom de startgesprekken plaats. Er zijn wederzijdse
afspraken gemaakt over een zo goed mogelijke begeleiding van uw kind(eren). Het
startgesprek kwam er echter niet zomaar. Daarvoor is gedurende vele overlegmomenten nagedacht,
zodat we hiermee een vliegende start konden maken. En dat is gelukt! Een mooi resultaat, dat tot
stand is gekomen door de samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Maar dat is niet het enige
wat tot nu toe is gerealiseerd. Hierbij een overzicht (in willekeurige volgorde):
- de verwachtingen t.a.v. ouderbetrokkenheid zijn opgesteld en vermeld in de schoolgids en kalender
- de bewegwijzering bij de ingangen van het schoolgebouw is aangepast
- de aankleding van de spreek/ontvangstkamer is gerealiseerd
- er zijn nieuwe toiletvloeren aangelegd
- tijdens de doorschuifmiddag van groep 2 naar groep 3 konden ouders met elkaar kennismaken
tijdens een informele, gestructureerde bijeenkomst
- ouders konden kennismaken met de (werkwijze in de) nieuwe klas en ontvingen informatie m.b.t.
de groep en in de tweede week van dit schooljaar was er de mogelijkheid om na schooltijd de klas in
te lopen, zodat de leerling de ouder(s) kon laten zien hoe en waarmee er wordt gewerkt
- in de nieuwsbrief las u regelmatig over ouderbetrokkenheid en werk in uitvoering
Kortom, met gepaste trots kijken we terug en gaan we volop aan de slag om ook dit jaar werk te
maken van Ouderbetrokkenheid 3.0. Samen!
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Social media, een vriendelijk verzoek
Social media hebben een vaste plek gekregen in onze samenleving. Ook onze
school maakt regelmatig gebruik van bijvoorbeeld Facebook. Wij gaan hier
uiterst zorgvuldig mee om en willen u vriendelijk verzoeken om rondom
schoolaangelegenheden (bijv. de schoolreis, het Vijf Eiken Theater en de
Avondvierdaagse) enkel en alleen foto's en video's te maken voor thuisgebruik.
Mocht u deze toch willen delen op social media, dan alleen foto's en video's van
uw eigen kind(eren).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fietsverlichtingcontrole
Van de Verkeerscommissie
Woensdag 2 november a.s. wordt de jaarlijkse fietsverlichtingcontrole op
school gehouden. De kinderen worden hierbij uitgenodigd met de fiets naar
school te komen om hun verlichting controleren. NB De verlichting wordt
gecontroleerd, maar niet gerepareerd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vijf Eiken Theater
Over enkele weken is het zover! Op 10 november a.s. opent het
Vijf Eiken Theater haar deuren, met deze keer als thema:
‘Sprookjes’. Nieuw dit schooljaar is dat we de groepen verdelen
over drie voorstellingen, met als grootste voordeel dat alle ouders
van de kinderen die optreden van harte welkom zijn om te komen
kijken naar wat de kinderen hebben voorbereid.
De groepen zijn als volgt ingedeeld:
11.15u-11.45u groep 1/2 (Linda), groep 3 (Karin), groep 4 (Myrthe/Ilse), groep 7 (Sven)
13.30u-14.00u groep 1/2 (Liesbeth/Anita), groep 3 (Tim), groep 5 (Anita/Miranda), groep 6 (Annika)
14.30u-15.00u groep 1/2 (Inge/Mieke, groep 4 (Cheryl), groep 5/6 (Amy), groep 8 (Tjitske/Anton)
We hopen dat tijdens iedere voorstelling de aula goed gevuld is, zodat de kinderen beloond zullen
worden met een oorverdovend applaus!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lid worden van de OR
Van de OR
De Ouderraad van De Vijf Eiken is op zoek naar jou! Wij, de OR-leden, zijn op zoek naar nieuwe
mensen (m/v) voor de Ouderraad om samen met een leuk team allerlei activiteiten voor de kinderen
te organiseren. Binnenkort krijgen de kinderen een brief mee met aanvullende informatie over de
Ouderraad en hoe je jezelf kunt aanmelden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naschoolse activiteiten
Vanaf dit schooljaar is het mogelijk uw kind(eren) digitaal in te schrijven voor de naschoolse
activiteiten. Op de website http://www.arts-cool.nl/ kunt u een account aanmaken en kunt u uw
kind(eren) inschrijven voor de blokken die open staan. De afspraken en voorwaarden ontving u reeds
per e-mail. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij Amy of Sven.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Energieke kinderen
Van de gemeente
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De gemeente Dongen en de gemeente Gilze en Rijen organiseren op woensdag 30 november van
19.30 tot 21.00 uur een ‘meedenksessie’ voor ouders over de pilot ‘Ondersteuning aan kinderen met
druk, impulsief gedrag en/of aandacht problematiek’. Middels dit bericht willen we u hier graag voor
uitnodigen!

De pilot
In samenwerking met Zorggroep Zorroo, huisartsenpraktijken uit Dongen en Rijen, MEE, GGD, IMW,
ContourdeTwern en het onderwijs zijn de gemeenten de pilot gestart. In deze pilot wordt ingezet op
een goede samenwerking binnen de keten van zorg voor kinderen met druk, impulsief en/of
aandacht problematiek, waardoor jeugdigen (en hun ouders/verzorgers) tijdig de benodigde
ondersteuning ontvangen, zo licht als mogelijk.
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Meedenksessie
Tijdens de meedenksessie op 30 november gaan medewerkers van de gemeenten onder leiding van
een gespreksleider graag in gesprek met u over de pilot. We willen graag weten wat uw ervaringen
zijn met de nieuwe werkwijze en hoe u de rol van de verschillende samenwerkingspartners heeft
ervaren? Uw ervaringen en visie worden meegenomen in de pilot.
Aanmelden
Kortom, om de zorg en ondersteuning voor kinderen goed vorm te geven, heeft de gemeente input
nodig. We hopen dan ook dat u aanwezig bent en met ons mee wil denken. U kunt zich aanmelden
bij Nadia Marechal via nadia.marechal@dongen.nl (tel: 14 0162) of bij Eva van Harn via
eva.van.harn@tilburg.nl (tel:06-52834600).
We zien u graag op 30 november van 19.30 tot 21.00 uur. De locatie wordt later bekend gemaakt.
Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Yvette Smeets
Beleidsmedewerker jeugd

