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Van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Terwijl wij dit schrijven horen we een kind zeggen: 'Juf, mag ik ‘metzonderjas’ naar buiten?' Wat een
heerlijk idee dat de tijd van het buitenspelen is aangebroken. De lente komt eraan.
De week na de voorjaarsvakantie zijn bijna alle ouders en vanaf groep 6 ook een aantal leerlingen bij
de tienminutengesprekken geweest. Tijdens die gesprekken is er samen gekeken naar de
ontwikkeling van uw kind. Hoe is hij/zij binnen zijn/haar eigen mogelijkheden vooruitgegaan? Waar
zien we nog verbeterpunten? Wat heeft uw kind van ons, de leerkracht en de ouder nodig? Maar ook
zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is ter sprake gebracht. Mooie momenten om samen even
bewust stil te staan bij de ontwikkeling van uw kind. Wij ervaren het altijd als zeer zinvol en fijn.
Maar wij willen blijven benadrukken dat wij het contact buiten alle geplande momenten erg
belangrijk vinden.
Op maandag 13 maart keken de leerlingen wel raar op toen ze voor schooltijd een zwerver zagen
lopen op het schoolplein. De zwerver gooide afval op het plein. Gelukkig gingen een aantal leerlingen
het afval opruimen en hadden ze door dat de zwerver onze eigen juf Esther was. Het begin voor het
twee weken durende project over afval en recycling was gemaakt.
Wij wensen iedereen fijne, hopelijke zonnige, weken toe.
Herman Straver
Evelien Maes
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Trefwoord
Deze weken staat het thema 'Beperkt' centraal. "Leven met een beperking betekent
leven met het feit dat er een plafond zit aan bepaalde mogelijkheden. Een plafond dat
lager ligt dan bij de meeste andere mensen. Maar dat maakt je niet minder mens. En
daar draait het in de Bijbelverhalen in dit thema om." Uiteraard staat de komende
periode (van 3 april t/m 14 april) het Paasverhaal centraal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid
Op 22 februari organiseerde ook onze school een Open Dag. De leerlingen van
groep 8, de ouders van de OR en het team stonden klaar om geïnteresseerde
ouders te ontvangen. De sfeer was opperbest, niet in de laatste plaats door de
grandioze inzet van de ouders en leerlingen. Een bijzonder moment dat zeker het
vermelden waard is, was het optreden van groep 8 die een speciale act had
ingestudeerd met boomwhackers. We kijken dan ook terug op een geslaagde dag.
Mocht u nog geïnteresseerde nieuwe ouders kennen of tegenkomen, schroom
niet om ze contact met ons te laten opnemen. Want op onze school geldt: Iedere
dag is het open dag!
----------------------------------------Weer een stapje verder….
Werkgroep 2: Rocio Pol-Estaban, Karin Ytsma, Yeliz Alpi, Anton Wolvekamp en Natascha de Bruin
Criterium 3 (van de 10): Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn
op school.
Dit is één van de criteria waar wij als werkgroep sinds vorig jaar met veel plezier mee aan de slag zijn
gegaan.
De resultaten tot dusver:
1.
De metamorfose van de spreekkamer
2.
De ontmoetingsmiddag vorig jaar juli voor de ouders van de ‘overvliegers’ naar groep 3
3.
Het leuke bord op het kleuterplein
4.
Het ‘ouders zijn ook welkom-bord’ op de deur van de teamkamer
5.
De nieuwe voordeurbel
6.
Aankleding van de trappenhuizen en dependance met 12 schitterende kunstwerken,
gemaakt door alle groepen
7.
De 'wall of fame'
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Kunst
Een welkom gevoel hangt vaak samen met sfeer en een omgeving waar zichtbaar aandacht aan is
geschonken. Aangezien de trappenhuizen nogal kaal waren, hebben
we aan elke groep een canvasdoek gegeven met als opdracht: 'Leef je
uit!'. De leerlingen hebben er samen met de leerkrachten werkelijk
iets moois van gemaakt. De resultaten zijn echt verbluffend! De
kunstwerken zijn ook te bewonderen via de school-app (MyAlbum) en
natuurlijk in de school zelf. Twee van de twaalf doeken hangen op de
dependance.
Wall of fame
Om de drempel van ouders naar leerkrachten te verlagen is
bekendheid één van de eerste stappen. Het leek ons daarom ook
belangrijk om het team van De Vijf Eiken een duidelijk gezicht te
geven in de school zelf. Onze schoolfotograaf Miranda
Mommersteeg heeft nieuwe foto’s gemaakt van iedereen en die
tot een wall of fame verwerkt. Deze kunt u bewonderen in de hal
bij de grote trap. Ook leden van de MR en de Ouderraad hebben
een ‘gezicht’ gekregen en zijn te zien op de site en via de schoolapp.
Mocht u ook een goed idee hebben, laat het ons weten!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luizencontrole
Wilt u zo vriendelijk zijn om op de dagen waarop er op luizen wordt gecontroleerd uw kind(eren) met
de haren los naar school te laten gaan? Vlechten e.d. zijn erg bewerkelijk voor de ouders die op
luzien controleren. Alvast bedankt voor uw medewerking!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schoolfotograaf
Miranda Mommersteeg zal in de week van 3 april a.s. de schoolfoto’s komen maken.
- Maandag 3 april worden de broertjes/zusjes samen op de foto gezet. De leerlingen van groep 7 en
8, die met een broertje en/of zusje op de foto willen, worden op de dependance opgehaald door
iemand van de ouderraad. Tevens worden op deze dag de groepsfoto’s van de groepen 1 t/m 6
geschoten.
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- Woensdag 5 april zal Miranda op de dependance de leerlingen uit de groepen 7 en 8 op de foto
zetten, zowel individueel als met de groep.
- Donderdag 6 april gaan de leerlingen uit de groepen 1 t/m 6 individueel op de foto.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar de brief die deze week met de leerlingen mee wordt
gegeven.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een nieuw gezicht
Tijdens de afwezigheid van Gerrit, onze conciërge, werd zijn functie in eerste instantie waargenomen
door Wout Rops. Omdat Wout intussen weer een vaste baan heeft gevonden, zal Kees Werkman in
zijn plaats onze conciërge zijn. Naar verwachting zal Gerrit na de meivakantie geleidelijk aan weer
terugkomen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overblijven
Wij zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste mensen die het overblijfteam willen komen versterken.
Vindt u het leuk om met kinderen te werken? Bent u beschikbaar op een doordeweekse dag, met
uitzondering van de woensdag, tussen 11.30u en 13.30u? Wij bieden u een leuk overblijfteam en een
vrijwilligersvergoeding van € 9,00 per keer aan.
Bent u degene die wij zoeken of kent u iemand die hiervoor een geschikte kandidaat is? Neemt u dan
contact op met locatiecoördinator Evelien Maes (evelien.maes@pcpomiddenbrabant.nl).
Van de MR
Samen met de ouders die zitting hebben in de MR zijn wij op zoek naar een andere organisatievorm
voor de overblijf. Daarvoor zijn wij in gesprek gegaan met verschillende aanbieders. De reden
hiervoor is dat wij de voorkeur geven aan een professionelere aanpak op gebied van administratie en
financiën. Ook willen we regelmatig de overblijfmedewerkers scholen. Daarnaast hebben wij ook
onze zorgen over het voortbestaan van de overblijf omdat het werven van nieuwe medewerkers tot
nu toe niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.
Zodra wij meer concrete informatie hebben, dan hoort u van ons. Mocht u nu vragen heb, dan kunt u
terecht bij de oudergeleding van de MR: Mieke Muskens, Claudia van Diepen en Marco Krapels
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roken en dieren op het plein
Wij willen aan u vragen om er met elkaar op toe te zien dat er niet gerookt wordt op het
plein. Daarnaast is het ook verboden om met honden op het plein te komen.
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Op deze manier proberen wij een zo gezond en veilig mogelijk klimaat in en om de school te
bewerkstelligen met elkaar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projectweek
Deze dagen staat het thema 'Afval en recycling' centraal tijdens onze projectweek. Na
de ludieke opening door een bijzondere gast, zijn alle klassen aan de slag gegaan met
themalessen, het antwoord gaan bedenken op vragen zoals 'Waar laat jij je afval?' en
'Wat wordt er van ons afval gemaakt?' en zijn de kinderen de wijk ingegaan om afval
op te ruimen en natuurlijk te sorteren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art'sCool
Zoals u weet hebben de kinderen bij ons op school de mogelijkheid om na schooltijd deel te nemen
aan creatieve, technische, sportieve en culturele activiteiten. De kinderen kunnen op deze manier in
een korte periode kennis maken met een nieuwe vaardigheden. Op dit moment zijn er een aantal
enthousiaste kinderen bezig met de activiteiten ‘Bling bling’, ‘Maak het nou’ en ‘Drum for fun’.
Vanaf maandag 8 mei hebben de kinderen weer de kans
om deel te nemen aan het nieuwe blok waarin weer leuke
activiteiten worden georganiseerd. Halverwege april
ontvangt uw kind een flyer met daarin informatie over de
activiteiten en de datum van inschrijving.
Wilt u meer informatie over naschoolse activiteiten of
alvast een account aanmaken? Kijkt u dan op: http://artscool.nl/. Heeft u vragen of hulp nodig bij het maken van
een account? Neem dan contact op met Sven van Roij of
Amy van Beers.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scholenvoetbaltoernooien
Vanaf volgende week is het weer tijd voor de traditionele voetbaltoernooien op
Sportpark De Vijf Eiken. Op 29 maart trappen de jongens uit de groepen 7 en 8 af,
een week later op 5 april is het de beurt aan de meisjes uit de groepen 7 en 8 en op
19 april zullen de jongens en meisjes uit de groepen 5, 5/6 en 6 de eer van de school
verdedigen, maar vooral een gezellige en sportieve middag tegemoet gaan. Komt u
ze aanmoedigen?
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Kangoeroewedstrijd
Op 16 maart jl. is de landelijke rekenbattle 'de Kangoeroewedstrijd' gehouden en natuurlijk deed
onze school mee. Na de voorrondes mochten de finalisten het tegen elkaar en heel veel andere
kinderen uit heel Nederland opnemen. De wedstrijdformulieren zijn verzonden, nu is het afwachten
tot we na de meivakantie horen wie er in de prijzen is gevallen. Duimen maar!

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

Stichting Leergeld
Van Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die
voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld
wil deze kinderen mee laten doen! Wij bieden kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals lid worden van een sport- of hobbyvereniging, zwemles
volgen of deelnemen aan de scouting. Ook de kosten voor schoolmaterialen, schoolreizen kunnen
voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komen. Daarnaast kan eventueel een fiets (voor
kinderen vanaf groep 8) of een tweedehands computer (per gezin vanaf 8 jaar) worden verstrekt.
Indien u in de gemeente Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, GilzeRijen, Oosterhout, Werkendam of Woudrichem woont, kan Stichting
Leergeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar een oplossing bieden. De
medewerkers van Stichting Leergeld verwijzen in eerste instantie altijd
naar voorliggende voorzieningen via de gemeente, als die van
toepassing zijn.
Stichting Leergeld werkt uitsluitend met vrijwilligers. Een vrijwilliger
komt aan huis om samen met de aanvrager de mogelijkheden te
bespreken en eventueel te informeren over andere instanties.
Aarzel niet contact met ons op te nemen indien u twijfelt of ook u voor ondersteuning in aanmerking
kunt komen.
Voor meer informatie zie http://www.leergeld.nl/ of maak gebruik van de folder die op onze school
aanwezig is. We zijn bereikbaar via telefoonnummer 0162-458487 op di t/m do van 9.00u tot 11.30u.

