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Van de directie
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar gebruiken we om stil te staan bij datgene waar wij trots op
zijn. Wij zijn trots op u dat u als ouder/verzorger samen met ons aan de ontwikkeling van uw kind
heeft gewerkt. Daarnaast ervaren wij ook uw betrokkenheid bij het organiseren van allerlei
activiteiten. Wij spreken op deze plek hiervoor onze dank uit.
Trots zijn wij op de leerlingen die er samen voor hebben gezorgd dat het een leuk en leerzaam
schooljaar is geworden. Dat zij zich verantwoordelijk hebben gevoeld voor elkaars welbevinden en
het creëren van het groepsgevoel.
Dat de teamleden openstaan voor vernieuwingen, zodat wij de leerlingen zo goed mogelijk kunnen
voorbereiden op de toekomst, maakt ook dat wij trots zijn.
Samen, u als ouder, de leerlingen en de teamleden, werken we aan goed onderwijs. En dit wordt
gezien: de wethouder heeft in de gemeentevergadering van 28 juni jl. een pluim gegeven voor het
onderwijs op De Vijf Eiken. Daar mogen we met elkaar best trots op zijn!
Dit schooljaar zijn we ook heel actief geweest op andere fronten: zoals onder andere
bij de sporttoernooien, met museumbezoeken en onlangs het Vijf Eiken
Kampioenschap. Daarnaast hebben we ook gevierd dat ons mooie gebouw 10 jaar
bestaat. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wie de winnaars zijn van de
ballonnenwedstrijd.
Wat ook thuis hoort in dit schooljaar, is afscheid nemen. Wij gaan na 12 jaar afscheid nemen van een
sprankelende collega: Miranda Comperen. Wij zullen haar enthousiasme en betrokkenheid missen.
Miranda wensen wij veel plezier toe met haar nieuwe betrekking op Kentalis Talent in Vught, een
school voor dove en slechthorende kinderen.
Volgende week vrijdag 14 juli om 13:00 uur start de zomervakantie. Wij wensen iedereen een hele
fijne vakantie toe en zien jullie allemaal op maandag 28 augustus weer terug op school!
Met vriendelijke groet,
Herman Straver
Evelien Maes
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Ouderbetrokkenheid
Startgesprekken
In de tweede week na de zomervakantie, op dinsdag, woensdag en donderdag (5, 6 en 7 september),
vinden de jaarlijkse startgesprekken plaats. U ontvangt direct na de vakantie hiervoor een
uitnodiging.
ParnasSys
In het komende schooljaar stellen wij in het kader van Ouderbetrokkenheid 3.0 een
groot deel van ons leerlingenadministratiesysteem 'ParnasSys' voor u open. Zo krijgt
u nog meer en sneller inzicht in hoe het met uw kind gaat op school en kunnen we
samen nog beter de ontwikkeling van uw kind volgen en stimuleren, wat immers het
belangrijkste doel is van ouderbetrokkenheid.
U krijgt inzage in de volgende zaken:
- persoonsgegevens van uw kind(eren)
- cijfers van uw kind(eren)
- rapporten van uw kind(eren)
- verslagen (notities) van gesprekken waarbij u aanwezig bent
Na de zomervakantie volgt er meer informatie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huisvesting
Van de directie
Woensdag 28 juni jl. heeft de commissie Samenleving van de gemeenteraad Gilze en Rijen de memo
behandeld van wethouder van der Veen betreffende de huisvesting van De Vijf Eiken. Het was goed
om te zien dat er een aantal ouders en collega’s op de publieke tribune aanwezig waren.
In de memo van de wethouder was sprake van aanzienlijk minder m2 dan waar De Vijf Eiken volgens
de verordening recht op zou hebben.
Arnoud Wever, bestuurder van Stichting PCPO Midden Brabant en Claudia van
Diepen, voorzitter van de MR hebben door middel van het inspreekrecht hierop
gereageerd. Met name werd door hen aangegeven dat het voorgestelde aantal m2
van de uitbreiding onvoldoende mogelijkheden biedt om kwalitatief goed onderwijs
te blijven bieden. Daarnaast werd ook de kwaliteit van het gebouw benoemd waarbij
het gaat om het welbevinden van kinderen en leerkrachten.
De wethouder had in haar memo ook aangeven dat er een duidelijke voorkeur is voor een oplossing
met semipermanente bebouwing, ondanks het feit dat de prognoses aangeven dat De Vijf Eiken
recht heeft op permanente bebouwing. PCPO Midden Brabant voelt zich medeverantwoordelijk voor
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de gemeentelijke financiën en kan zich vinden in een semipermanente oplossing, mits deze van de
juiste omvang en kwaliteit zijn.
De commissieleden van de politieke partijen waren het erover eens dat het aantal m2 conform de
verordening van goede kwaliteit moet zijn om goed onderwijs te geven.
De wethouder ging hierin mee en gaat nu een definitief voorstel voor de gemeenteraad
voorbereiden. Het streven van de wethouder is om dit jaar nog een krediet beschikbaar te stellen
zodat er snel met de uitbreiding begonnen kan worden.
Dit is een zeer positieve ontwikkeling voor onze school, want dit betekent dat alle kinderen weer op
één plek onderwijs kunnen krijgen!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ballonnenwedstrijd
De winnaars van de ballonnenwedstrijd (31 mei jl.) zijn bekend! De ballonnen zijn allemaal in
Duitsland terecht gekomen, zelfs meer dan 200 km hiervandaan.
De winnaars zijn: Thimo van der Veken (groep 1/2 juf Inge en Mieke) Anna van der Linden (groep 1/2
juf Liesbeth), Ayselin Altin (groep 5/6) en Noa Bliek (groep 7). Gefeliciteerd!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sport’sCool!
Terwijl dit schooljaar nog niet afgelopen is, zijn we al volop bezig met
Sport’sCool voor het schooljaar 2017-2018. U kunt uw kind(eren) nu
inschrijven voor alle blokken. Een blok bevat zes trainingen. De
inschrijving is gestart op 4 juli. Schrijf snel in, want vol = vol!

Programma

Blokken

*Donderdag alleen blok 1 t/m 4
*Vrijdag alleen blok 2, 3 en 4

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.
Kosten
Meedoen aan Sport’sCool kost € 15,00 per kind, per dag, per blok. Als u uw kind(eren) nu voor alle
blokken inschrijft, is het laatste blok gratis!
Snel inschrijven
Inschrijven is heel eenvoudig. Ga naar de pagina ‘Inschrijven’ op de website www.sport-s-cool.nl.
Twee of meer kinderen inschrijven kan, maak dan per kind een apart account aan.
Controleer of het leerjaar klopt. Dit kan aangepast worden in: Inschrijven Sport'sCool -> inloggen ->
Mijn gegevens -> Leerjaar
Meer weten?
Wilt u meer weten over Sport’sCool op uw school? Kijk dan op de site (www.sport-s-cool.nl) of stel
uw vraag aan gymdocent Wivineke (wivineke-sportabg@outlook.com).
Met sportieve groet,
De buurtsportcoaches

