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

Van de directie
Als deze nieuwsbrief uitkomt, hebben de leerlingen bijna meivakantie. Twee
weken om bij te komen van het harde werken van de afgelopen weken. De
leerlingen uit groep 8 kunnen bijkomen van de Eindtoets die zij in de laatste week
voor de meivakantie hebben gemaakt.
In groep 7 hebben de leerlingen deelgenomen aan het theorie- en
praktijkexamen verkeer. Vanaf deze plek feliciteren wij de geslaagden.
Een aantal woensdagmiddagen waren leerlingen uit de hogere groepen te vinden
op het voetbalveld. Wat zijn wij trots op onze leerlingen die o.a. de
sportiviteitsbeker hebben gewonnen. Wij willen ook de ouders bedanken die de
leerlingen hebben gecoacht.
Rust allemaal lekker uit in de meivakantie, zodat we er na de vakantie weer met z’n allen tegenaan
kunnen gaan.
Herman Straver
Evelien Maes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trefwoord
Vanaf 8 mei staat Trefwoord in het teken van ‘Vrijheid’. ‘Een voor de hand liggend
thema in de meidagen. Vrijheid die een een verplichting schept. De opgave om ervoor
te zorgen dat wij zelf vrije mensen blijven, maar ook die vrijheid voor anderen
mogelijk maken.
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Het Exodusverhaal is een verhaal van alle tijden. De slavernij van Egypte staat symbool voor alle
vormen van onderdrukking die ook nu nog aan de orde van de dag zijn. De ongelooflijke, bevrijdende
doortocht door de Rode Zee is een hoopvol symbool voor mensen die zich verzetten tegen onrecht.’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid
Betrokkenheid wil zeggen dat je je verbonden voelt. Betrokken zijn kan op veel manieren. Het kan
door mee te helpen, maar ook door mee te denken!
Er zullen ongetwijfeld bij ouders en kinderen ideeën leven die onze school
nóg leuker en beter kunnen maken. Ideeën die ertoe bij kunnen dragen
dat de kinderen straks terug kunnen kijken op een nog prettigere
schooltijd.
Om de ideeën te kunnen ontvangen komt er ‘De Ideeënbus’, een digitale
Ideeënbus, binnenkort te bereiken via de app onder de tegel ‘Handige
links’. Voor wie de app nog niet heeft, zal de digitale Ideeënbus te
bereiken zijn via: ideeenbus_vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl.
Zodra De Ideeënbus in de lucht is, komen er op verschillende plaatsen in
de school posters te hangen.
Wie van u heeft er nog een idee? Deel het met ons. We kijken erg uit naar
de reacties!
Naast bovenstaande zijn we aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn omtrent het
openstellen van het leerlingvolgsysteem in ParnasSys.
Tot slot, mocht u (per omgaande) willen aansluiten bij een van de werkgroepen die gezamenlijk de
kar trekken, heel graag! Stuur dan s.v.p. een e-mail naar anton.wolvekamp@pcpomiddenbrabant.nl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sportdag: hulpouders gezocht
Op donderdag 18 mei vindt de grote Scholensportdag plaats voor de groepen
5 t/m 8 van onze school. Tijdens deze dag strijden de teams van verschillende
scholen uit de gemeente tegen elkaar, waarbij sportiviteit natuurlijk hoog in het
vaandel staat! Voor de teams van onze school zijn we naarstig op zoek naar
voldoende begeleiders.
Lijkt het u leuk om een team te begeleiden tijdens de Scholensportdag? Neem
dan contact op met Tjitske Teuling via: tjitske.teuling@pcpomiddenbrabant.nl.
Ook ouders van kinderen uit groep 1 t/m 4 zijn uiteraard welkom!
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feest
Voor het 10 jarig bestaan van het gebouw willen we ballonnen oplaten op het plein
voor de A16. Op woensdag 31 mei rond 12.00u zullen we dit met zijn allen gaan doen.
De kinderen van wie de ballonnen het verste komen kunnen een prijs winnen. Op
4 juli, de dag van het Vijf Eiken Kampioenschap, zal voorafgaand aan de wedstrijd de
prijsuitreiking zijn van deze ballonnenwedstrijd en zullen de prijzen worden verdeeld.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avondvierdaagse (vooraankondiging)
Van 6 juni t/m 9 juni 2017 vindt de Avondvierdaagse plaats. Op maandag 8 mei
a.s. krijgen de kinderen een brief/inschrijfformulier mee. Op woensdag 10 mei
kunt u uw kind(eren) hiervoor inschrijven op de hoofdlocatie tussen 8.15u en
9.00u en op de dependance tussen 9.30u en 10.00u. Verdere details leest u in de
brief van 8 mei.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Passend onderwijs
Regelmatig krijgen wij op school vragen over Passend onderwijs. Passend onderwijs legt een
zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor zijn om
alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor
werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Antwoorden op
veel vragen zijn te vinden bij onderstaande websites. Indien u het antwoord niet vindt, mag u ook
altijd uw vraag neerleggen bij de intern begeleiders van onze school (Atie Dullaart en Margriet
Bisschop).
website passend onderwijs: https://www.passendonderwijs.nl/
website regionaal samenwerkingsverband: http://www.rsvbreda.nl/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regel van de week
Vanaf heden een nieuwe vaste rubriek in de nieuwsbrief: de regel van de week.
Vanuit SWPBS, Schoolwide Positive Behavior Support, stellen wij iedere week of twee
weken een regel centraal, die in alle groepen (nogmaals) onder de aandacht wordt
gebracht. Voor week 16 en 19 is dat: 'Goed gedrag in de ZW'. In week 20 en 21
herhalen we de afspraken rondom 'Goed gedrag buiten de poort en op de openbare
weg'.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BHV
Op woensdagmiddag 5 april jl. vond de jaarlijkse herhalingscursus Bedrijfshulpverlening (BHV) plaats.
Aan de orde kwam o.a. reanimeren met een AED, een gesprek voeren met 112, EHBO en het blussen
van verschillende branden.

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

Atletiektoernooi groep 3 en 4
Zit uw kind in groep 3 of 4 en wil hij of zij ook graag meedoen aan een scholentoernooi in de
gemeente Gilze en Rijen? Dan is het atletiektoernooi misschien wel iets!
Het toernooi zal plaatsvinden op woensdag 31 mei van 13.30u – 17.00u bij Atletiekvereniging
Spiridon in Rijen (Vijf Eiken 6, 5121 RG Rijen). Vindt uw kind het ook leuk om te sprinten, verspringen,
hoogspringen, kogelstoten en speerwerpen? Schrijft u hem of haar dan uiterlijk 21 mei in door een
e-mail met de voor- en achternaam, school en groep te sturen naar:
emmeline-sportabg@outlook.com. Na inschrijving zal er een bevestiging van deelname worden
gestuurd. Na afloop van de inschrijfperiode volgt nadere informatie. Hebt u nog vragen? Neem dan
contact op met Emmeline van Sluis via emmeline-sportabg@outlook.com.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sport'sCool
Van de buurtsportcoaches
Lekker naschools sporten bij Sport’sCool! Terwijl blok 4 nog in volle
gang is, staat blok 5 weer voor de deur. Inschrijven voor blok 5 kan
nog t/m 7 mei.
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Programma blok 5 BVM / Vijf Eiken
Dit programma betreft de periode 8 mei t/m 30 juni 2017

Groep
Maandag

Blok 5
8 mei t/m 30 juni
Frisbee + Voetbal + Basketbal

2345
345

Dinsdag

Frisbee + Voetbal + Basketbal
Slagbal + Voetbal

678
Alle groepen sporten van 15:30u tot 16:30u in de Margriethal. De kinderen gaan na school niet eerst
naar huis, maar meteen naar de sportlocatie.
Extra:

Woensdag

Groep
5, 6 en 7

Blok 5
8 mei t/m 30 juni
Beachsport

Locatie: RHV (Sportparkweg 21, Rijen)
Tijd: 13:30u – 15:00u
Kosten: Meedoen aan Sport’sCool kost 15 euro per kind, per dag, per blok.
Inschrijven
Inschrijven is heel eenvoudig. Ga naar de pagina ‘Inschrijven’ op de website www.sport-s-cool.nl en
schrijf uw kind(eren) in. Twee of meer kinderen inschrijven kan, maak dan s.v.p. per kind een apart
account aan.
Meer weten?
Wilt u meer weten over Sport’sCool op uw school? Kijk dan op de website www.sport-s-cool.nl of stel
uw vraag aan gymleerkracht Wivineke Michielsen via: wivineke-sportabg@outlook.com.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art'sCool
Voor de naschoolse activiteiten in het laatste blok: 'Mad Science' en 'Scratch' zijn er al veel
enthousiaste kinderen die meedoen. Voor 'Tekenen en schilderen' is er nog plek voor de kinderen uit
groep 1, 2 en 3. Wilt u meer informatie over naschoolse activiteiten of een account aanmaken? Kijkt
u dan op: http://arts-cool.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.

