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Huisvesting/MR
Van de MR
Op 20 oktober jl. hebben ouders, kinderen en andere betrokkenen meer dan 700 handtekeningen
overhandigd aan wethouder Van Veen. Met het Vijf Eikenlied en een spandoek werden we
ontvangen in de raadszaal. Hiermee hebben we kenbaar gemaakt dat we vinden
dat alle kinderen van deze school onder één dak moeten zitten en dat we niet bij
een andere school ondergebracht willen worden. De wethouder heeft
aangegeven dat we nu naar de raad moeten om daar ons standpunt duidelijk te
maken. Samen met het bestuur en directie van PCPO gaan we dit de komende
periode doen. De andere raadsleden kunnen de wethouder haar standpunt laten
wijzigen. Daar gaan we voor! Hierbij willen we dan ook iedereen die betrokken is
geweest bij de handtekeningenactie bedanken voor hun inzet. Deze actie heeft
zeker succes gehad!
Naast dit onderwerp hebben we de afgelopen vergadering samen gesproken met de MR van de J.J.
Anspachschool in Dongen. Hierbij hebben we o.a. gesproken over het overblijven. We hebben
ervaringen uitgewisseld en we hebben gesproken over punten die hierin aandacht nodig hebben.
Samen met de directie en overblijfmedewerkers willen we het overblijven voor alle kinderen beter
en aantrekkelijker maken.

NIEUWSBRIEF 2016-2017
Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van BS De Vijf Eiken

3

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

Trefwoord
Het thema voor de komende periode is 'Verbondenheid'. Het Bijbelverhaal over Jozef
staat centraal. "Jozef, die door zijn broers als slaaf wordt verkocht, wordt uiteindelijk
onderkoning in Egypte. Hij krijgt het zelfs voor elkaar om het volk van Israël een eigen
plek in Egypte te geven. Jozef, als bruggenbouwer tussen twee volkeren...
De kinderen onderzoeken waar verbondenheid te zien is en met wie ze zich
verbonden voelen en spreken over hoe je tegenstellingen soms kunt overbruggen.
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Ouderbetrokkenheid (vacatures)
Inmiddels zijn we alweer druk bezig om ook dit jaar nog meer werk te maken van
Ouderbetrokkenheid. Binnenkort wordt aan alle ouders gevraagd een korte
evaluatie in te vullen n.a.v. het startgesprek, zodat we dit concept nog beter uit
de verf kunnen laten komen komend schooljaar. Ook zijn we op zoek naar nog
meer ouders die zich voor korte of langere tijd willen aansluiten bij de huidige
werkgroepen.
Voor de regiegroep zijn we op zoek naar een PR-man/vrouw die het leuk vindt
om verslag te doen van hetgeen tijdens en om de vergaderingen heen besproken
wordt. U neemt deel aan de regiegroepvergaderingen en communiceert hierover naar de ouders via
o.a. de nieuwsbrief.
Daarnaast zijn we op zoek naar ouders die willen meedenken over de profilering van onze school.
Hieronder verstaan we kort gezegd: onze school 'in de markt zetten'. Speerpunt is nu de Open Dag,
die we dit jaar wat anders willen gaan vormgeven. Wilt u enkel voor dit project of zelfs voor langere
termijn aansluiten bij deze werkgroep of wilt u zich aanmelden als PR-man/vrouw, stuurt u dan een
e-mail naar anton.wolvekamp@pcpomiddenbrabant.nl. Bij voorbaat dank!
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Klasbord
Hebt u zich reeds aangemeld voor Klasbord? Via dit sociale
medium krijgt u regelmatig een kijkje in de klas van uw
kind(eren), vragen of een oproep van de leerkracht en updates
over het werk waar de klas zoal mee bezig is. Mocht u zich
hiervoor nog willen aanmelden, neem dan gerust contact op met
de leerkracht van uw kind.
Omdat Klasbord zo'n groot succes is, hebben we besloten om
voor onbepaalde tijd te stoppen met het blog. Nog een goede
reden dus om u (alsnog) aan te melden voor Klasbord!
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SlimmerIQuiz
Vorige week woensdagmiddag heeft onze school deelgenomen aan de regionale
voorronde van de Mensa SlimmerIQuiz 2016. Maar liefst veertien teams van tien
verschillende scholen streden in Tilburg voor een plaats in de finale. Matthijs, Silkie
en Merijn uit groep 8 hebben die middag gewonnen! Op het moment dat u deze
nieuwsbrief ontvangt spelen zij de finale in de Universiteit van Amsterdam. En of ze
nou winnen of niet, wij zijn apetrots!

