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

Van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Wij kijken terug op een aantal weken waarin de zon zich al meerdere keren heeft
laten zien. Hopelijk is dit een voorbode van de zomervakantie die vlak voor ons
ligt. Een vakantie die de leerlingen en de leerkrachten verdiend hebben met hard
werken.
Naast het harde werken was er ook tijd voor ontspannende activiteiten. Zo
hebben heel veel leerlingen zich sportief ingezet bij de Avondvierdaagse. En
groep 8 is op 30 mei jl. naar de Ziggo Dome geweest, hierover leest u meer in
deze nieuwsbrief. Én de leerlingen uit groep 8 zijn nog een ervaring rijker: het
schoolkamp!
Op 4 juli organiseren we het Vijf Eiken Kampioenschap, de traditionele voetbalwedstrijd tussen groep
8 en het team. Wij zouden het erg leuk vinden als u onze collega’s en de groep 8 leerlingen komt
aanmoedigen in de sporthal vanaf 14.15u tot ca. 15.00u.
Op woensdag 5 juli kunt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar verwachten. Wij wensen jullie
fijne weken toe!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trefwoord
Na het afronden van het thema ‘Vreugde en verdriet’ volgt het laatste thema van dit
schooljaar, getiteld: Huis. “Een huis is een stapel stenen met een huisnummer erop.
Maar een huis is ook de warmte van mensen die jou kennen en bij wie jij je op je
gemak voelt. Het huis wordt in dit thema dus ook, zoals in vele Bijbelverhalen is te
lezen, als symbool gebruikt. Luister naar de woorden van Jezus en doe er iets mee,
dan heeft jouw leven een stevig fundament.”
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Ouderbetrokkenheid: Ouderkamer (herinnering)
In het nieuwe schooljaar 2017-2018 willen wij graag gaan werken met een
'Ouderkamer'. Een Ouderkamer is een ontmoetingsplaats waar ouders elkaar
kunnen treffen, waar contacten ontstaan tussen ouders en school en tussen
ouders onderling. Tevens worden er diverse activiteiten georganiseerd. Iedere
ouder die een kind of kinderen op BS De Vijf Eiken heeft is welkom.
Tijdens de bijeenkomsten kan er informatie worden gegeven gericht op
onderwijs, opvoeding, wat er speelt in de wijk en er kunnen leuke activiteiten
worden aangeboden.
Op woensdag 5 juli willen wij, Margriet Bisschop en Evelien Maes, graag met
ouders in gesprek gaan over de invulling van deze ochtenden. Zo kunnen wij de Ouderkamer aan
laten sluiten op uw behoefte als ouder. De koffie staat om 08.30u klaar en het duurt tot ongeveer
10.00u. Opgeven kan bij Evelien via evelien.maes@pcpomiddenbrabant.nl. Graag uw voor- en
achternaam vermelden en van wie u de ouder bent.
Bent u niet in de gelegenheid om te komen op deze ochtend, maar u wilt wel graag meedenken?
Stuurt u dan een e-mail met uw ideeën en opmerkingen naar Evelien Maes via eerder genoemd
e-mailadres.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Young Impact
"Young Impact gelooft niet in wachten tot je volwassen bent om wat voor de wereld
te betekenen. De wereld wacht niet, dus waarom zouden wij? Jongeren zijn de
‘changemakers’ van vandaag. Young Impact geeft jongeren de kans zich te
ontwikkelen tot actieve en sociale (wereld)burgers die de problemen aanpakken die
zij belangrijk vinden, groot of klein, landelijk of lokaal."
Het goede doel
Getriggerd door deze boodschap is groep 8 een poosje geleden gestart met het project Young
Impact, tevens het 'goede doel' voor dit schooljaar. Onder leiding van Tim van Nimwegen en Anton
Wolvekamp werden de leerlingen uitgedaagd om plannen te maken om de wereld een beetje mooier
te maken. Grootse plannen moesten behapbaar worden, kleine plannen werden gebundeld en de
leerlingen uit groep 8 zijn hun 'challenges' gaan uitwerken en uitvoeren. Want wil je iets veranderen?
Doe het dan nu! Dát is de boodschap van Young Impact.
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Jong en oud
Een van de challenges was het bijwonen van twee spelletjesmiddagen in verzorgingslocatie de
Regent. De ene week ging de ene helft van de groep op bezoek bij de ouderen, de week erop de
andere. De kinderen werden hartelijk ontvangen en verdeeld over verschillende tafels waar zij tot na
schooltijd allerlei spelletjes deden met de bewoners en vrijwilligers ter plaatse. Het was
hartverwarmend en ook ontroerend om te zien hoe jong en oud elkaar vonden tijdens deze
middagen. Wij als school zijn dan ook erg trots op onze schoolverlaters, die o.a. met deze challenge
en al hun andere plannen laten zien dat zij in staat zijn om iets voor een ander te betekenen en zo
het verschil te maken.
Je mag zijn wie je bent
Het project nadert zijn afronding in en om de klas en is behalve een actief project ook een bijzonder
leerzaam project geweest. Na eerder dit jaar het azc Prinsenbosch te hebben bezocht, zijn de
leerlingen zich ook gaan verdiepen op andere gebieden die (positieve) aandacht verdienen. Maar het
project draaide ook om het accepteren van wie je bent en dat een ander mag zijn wie hij wil zijn. Dat
laatste kwam ook duidelijk terug tijdens de grande finale in Amsterdam.
Ziggo Dome
Op 30 mei jl. bezochten de leerlingen van groep 8, met enkele leerkrachten en ouders, de Young
Impact Celebration in de Ziggo Dome in Amsterdam. Een gigantisch spektakel, waar een keur aan
BN-ers hun opwachting maakte om de jongeren te bedanken voor hun inspanningen. Zodra
presentator Domien Verschuuren (3FM) riep: 'Laat je horen voor (...)', barstte iedere keer weer een
luid gejuich los. Of het nu voor prinses Laurentien van Oranje, Victor Mids, Ronnie Flex of een van de
(inter)nationale sprekers die hun verhaal deden was. Het was één groot feest. En al verlaten deze
leerlingen binnenkort de basisschool, wij durven erop te vertrouwen dat zij de toekomst zullen laten
schitteren in alle kleuren van de regenboog!
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Nieuws vanuit de MR
Van de MR
U heeft de afgelopen periode kunnen kiezen voor een lid in de MR. De meerderheid van de stemmen
ging naar Joris van Schilt. Hij zal vanaf het nieuwe schooljaar zitting nemen in de MR.
We bedanken Priscilla en Deborah voor hun aanmelding en hopen hen op een andere manier als
betrokken ouder op de school terug te zien.
Eén school, één locatie
Wij vragen ook aandacht voor de huisvesting. Woensdag 28 juni om 19.30 is er een
commissievergadering bij de gemeente waar de huisvesting van onze school besproken wordt. Een
nieuwe prognose heeft aangegeven dat het leerlingenaantal voor een groot
aantal jaren op het huidige aantal zal blijven of nog licht zal groeien. Dit wil dus
zeggen dat er echt ruimte bij moet komen. Zoals het er nu naar uit ziet zal dit bij
de hoofdlocatie zijn. De vraag is of de gemeente hierbij gaat kiezen voor
permanente bouw of semipermanente bouw. Een andere vraag is of de lokalen
groot genoeg worden en of er voldoende extra voorzieningen komen om goed
onderwijs te kunnen bieden. Op 28 juni zal hierover gesproken worden. Het is
goed om hier bij te zijn, uw betrokkenheid te laten zien en te horen welke
argumenten de wethouder en fracties hebben om tot een keuze te komen!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kangoeroewedstrijd
Onlangs werd de landelijke finale gespeeld van de Kangoeroewedstrijd, uiteraard ook
bij ons op school. De beste rekenaar van school werd deze keer Marieke Govers uit
groep 3, op de tweede plaats eindigde Nienke Zijlmans uit groep 4 en op de derde
plaats Benjamin Wolvekamp uit groep 5!
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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. In week 26 en 27 is dat: 'Goed gedrag op het toilet', in week 28 is dat: 'Goed
gedrag op de speelplaats’ en in week 29 is dat: 'Goed gedrag in de gang'.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen…
Van Kinderstralen
Mijn naam is Bianca van Baalen (per 08 september a.s. Maurer-van Baalen). Ik woon samen met mijn
vriend Stefan en onze zoon Ruben van 7,5 maand oud in Gilze. Zelf ben ik 29 lentes jong. Naast mijn
werk als coördinator voor Kinderstralen, werk ik ook als coördinator/groepskracht op een BSO van
een kinderdagverblijf van Happy Home.
Ik ben op BS De Vijf Eiken het aanspreekpunt van Kinderstralen. Mocht er iets zijn of mocht u vragen
hebben, dan kunt u mij bereiken via 06-48214870.
Heeft u zin om ons team te komen versterken? Dan bent u meer dan welkom!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overblijven
Een aantal weken geleden hebben een aantal ouders een brief gekregen waarin stond dat zij geld
terugkrijgen van het overblijven. Dit geld kon op twee data opgehaald worden. Daarnaast was het
mogelijk om via een strookje aan te geven dat het geld met het kind meegegeven mocht worden.
Een aantal van u heeft hiervoor geen akkoord gegeven en het geld is ook niet opgehaald. De
komende weken kunt u de enveloppe met geld ophalen bij locatiecoördinator Evelien Maes. In de
laatste week worden de enveloppen die niet zijn opgehaald met de kinderen meegegeven.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vakantierooster 2017-2018 (aanvulling)
In de vorige nieuwsbrief stond al het vakantierooster voor volgend schooljaar. Wat daarin ontbrak is
natuurlijk Koningsdag op 27 april! De leerlingen zijn op die dag natuurlijk vrij. Het complete
vakantierooster voor schooljaar 2017-2018 ziet er dus als volgt uit:
Herfstvakantie
Studiedag, alle leerlingen vrij
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Studiedag, alle leerlingen vrij
Zomervakantie

16-10-2017 t/m 20-10-2017
08-11-2017
25-12-2017 t/m 05-01-2018
12-02-2018 t/m 16-02-2018
30-03-2018
02-04-2018
27-04-2018
30-04-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
29-06-2018
09-07-2018 t/m 17-08-2018

