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

Van de directie
Rijen, 13 september 2017
Beste ouders, verzorgers,
De eerste nieuwsbrief van schooljaar 2017-2018 ligt voor u! Wij hebben allemaal een heerlijke
vakantie gehad en zijn helemaal opgeladen om een goede start te maken. Samen met u en de
kinderen willen we er een mooi jaar van maken waarin uw kind het beste uit zichzelf kan halen. De
afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt tijdens de startgesprekken zullen daar zeker aan
bijdragen. Wij hebben er alle vertrouwen in.
Een nieuw gezicht op De Vijf Eiken is Marlene Anssems in groep 5. In de laatste nieuwsbrief hebben
wij al aangekondigd dat zij zich in deze brief zal voorstellen. Wij vinden het erg fijn dat Marlene ons
team komt versterken.
Nieuw dit schooljaar is de Ouderkamer. Vijf keer per jaar hebben wij onder schooltijd een aantal
momenten ingepland. Het doel van de Ouderkamer is dat ouders elkaar kunnen ontmoeten en dat
wij als school een onderwerp kunnen uitlichten waarin u interesse heeft. De eerste Ouderkamer is op
dinsdagmorgen 26 september a.s. van 08:30u tot 10:00uur. U ontvangt binnenkort een e-mail van
ons met daarin een officiële uitnodiging. U kunt zich alvast aanmelden door een e-mail te sturen naar
Evelien Maes: evelien.maes@pcpomiddenbrabant.nl.
Deze week en volgende week staan in het teken van Techniek: de gouden weken.
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In de week daarop staan er op maandag 18 september, dinsdag 19 september en donderdag 21
september inloopmomenten ingepland. Komt u ook tussen 15:15u en 15:30u een kijkje nemen in de
klas van uw kind?
Voor de herfstvakantie start op woensdag 4 oktober de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is
Griezelen!
Naast het harde werken is er ook tijd voor ontspanning. Op donderdag 28 september a.s. gaan de
leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Wij wensen iedereen alvast heel veel plezier toe.
De leerlingen uit de groepen 7 en 8 kunnen hun sportieve bijdrage leveren tijdens de
beachhandbaltoernooien. De jongens op woensdagmiddag 20 september en de meisjes op
woensdagmiddag 4 oktober. Komt u de leerlingen aanmoedigen?
Met vriendelijke groeten,
Herman Straver
Evelien Maes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trefwoord
Het thema 'Vooruitkijken' staat de komende weken centraal. "Geloven is een kwestie
van vooruitkijken. Na een verblijf van veertig jaar in de woestijn komen Mozes en zijn
volk eindelijk in de buurt van het Beloofde Land. Ondanks de onheilspellende
berichten van de verkenners die het volk bang maken, wordt er door sommigen juist
gekeken naar de mogelijkheden die het land belooft en de toekomst die er rooskleurig
uit zou kunnen gaan zien. Vooruitkijken is, ondanks onzekerheden, de uitdaging om steeds
mogelijkheden en beloftes te zien, zonder te denken dat je de toekomst naar je hand kunt zetten."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid
Inmiddels zitten de startgesprekken er alweer op. Voor leerkrachten, ouders en
kinderen een mooie gelegenheid om met elkaar te spreken over de wederzijdse
verwachtingen en mogelijkheden voor dit schooljaar. Goed onderwijs maak je
samen en daarom zal ook dit jaar de werkgroep Ouderbetrokkenheid actief zijn,
onder meer om het keurmerk 'Ouderbetrokkenheid 3.0' te verdienen.
Binnenkort wordt overlegd hoe we dat precies gaan doen en gelukkig zijn er een
heleboel enthousiaste ouders die zich ook dit jaar weer voor dit doel inzetten.
Mocht u nog willen aansluiten dit jaar, stuurt u dan gerust een e-mail naar Anton
Wolvekamp (anton.wolvekamp@pcpomiddenbrabant.nl).
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijwerkers
Onze collega Esther Tuytelaars heeft in de zomervakantie een longembolie opgelopen. Hiervan is ze
op dit moment aan het herstellen en aan het revalideren. Vandaar dat zij haar werkzaamheden na de
zomervakantie niet heeft kunnen oppakken. Dit maakt dat de Bijwerkers nog niet zijn gestart. Omdat
het moeilijk in te schatten is hoe lang het herstel gaat duren, zijn wij op zoek naar een vervanger voor
de Bijwerkers. Zodra wij hierover meer weten, wordt op u door ons op de hoogte gebracht.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verdieping en verrijking
Beste ouders, verzorgers,
Een aantal jaren geleden zijn we gestart met de plusgroep: de Breinbrekers. We merkten dat de
methodes waarmee we op school werkten te weinig uitdaging boden voor een aantal leerlingen.
De leerlingen die te weinig uitdaging vonden in de methodes kwamen bij de Breinbrekers terecht. Ze
kregen opdrachten en uitleg, waarmee ze weer een week in de klas aan de slag konden.
In de loop van de jaren zijn er nieuwe methodes aangeschaft voor rekenen, spelling en taal. Als team
hebben we methodes gekozen die goed aansluiten bij de onderwijsbehoeften van alle kinderen. De
methodes zijn zo opgebouwd dat je een minimumprogramma kunt volgen als je het moeilijk vindt en
voor de snellere leerlingen hebben dezelfde methodes plusopdrachten/werkboeken.
Bij de Breinbrekers is gebleken dat sommige kinderen aan dit pluswerk meer dan genoeg uitdaging
hebben en in de klas niet toekomen aan hun Breinbrekers-werk.
In de werkgroep Begaafdheid hebben we hierover nagedacht en een nieuw plan uitgewerkt. Vanaf
dit schooljaar kent De Vijf Eiken de volgende 3 niveaus van verrijking en verdieping:
Niveau 1 Verdieping in de groep
In alle klassen krijgt een leerling, wanneer blijkt dat de leerling verdieping nodig heeft, de
mogelijkheid om aan Plusopdrachten te werken zoals deze binnen de methode aangeboden worden.
Daarnaast is er een aanbod vanuit de orthotheek mogelijk.
Niveau 2 Leerlab
Verdieping wordt aangeboden buiten de groep o.l.v. de HB-coördinator en ouders.
Wat:
verdiepen in wereldoriëntatie-onderwerpen/verdieping 1 vakgebied/ontmoeting
ontwikkelingsgelijken.
Wanneer:
vermoedelijk maandagochtend 8.30u-9.30u (de precieze tijd en dag wordt na de
vakantie gecommuniceerd).
Wie:
voor leerlingen die de reguliere leerstof met zeer goed gevolg doorlopen en behoefte
hebben aan verdieping. De leerling beschikt over een zelfstandige werkhouding.
De leerkracht heeft de selectieprocedure doorlopen en overleg gehad met de Intern
Begeleider/HB-coördinator.
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Niveau 3 De Breinbrekers
o.l.v. de HB-coördinator
Wat:
Wanneer:
Wie:

ontmoeten van ontwikkelingsgelijken, leren leren, leren denken, leren leven, leren
doorzetten, ontwikkelen en uitbouwen van adequate leer- en werkstrategieën.
1,5 tot 2 uur per week.
De leerling krijgt opdrachten mee om in de klas aan te werken
voor leerlingen die een aantoonbare didactische voorsprong hebben van minimaal 8
maanden op alle drie de toetsen: CITO rekenen, spelling en begrijpend lezen.
De aanmelding is besproken met en goedgekeurd door de Intern Begeleider/HBcoördinator.

Tijdens de startgesprekken is er met alle Breinbrekers en hun ouders een gesprek geweest om het
niveau van verrijking en verdieping met elkaar te bespreken.
Met vriendelijke groeten, namens het team,
Margriet Bisschop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Te laat op school
Helaas komt het toch nog voor dat kinderen te laat op school komen. Dit is erg storend voor de
leerkracht en de andere kinderen in de groep. Als dit regelmatig gebeurt, volgen de volgende
stappen:
·
Als een kind binnen een maand 3 keer te laat is, krijgt hij/zij een brief mee waarin de
ouders daarop gewezen worden.
·
Blijkt dit niet te helpen en komt het kind voor de vierde keer te laat, dan wordt u
uitgenodigd voor een gesprek bij de directeur. In dit gesprek worden afspraken gemaakt en
door u ondertekend om het te laat komen te voorkomen.
·
Blijft het gedrag daarna hetzelfde, dan schakelen we de leerplichtambtenaar in.
We hopen dat het opstellen van deze regels voldoende is en dat we er geen gebruik van hoeven te
maken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezocht: hulpouders
Ook dit schooljaar zullen een aantal ouders na de verschillende vakanties de leerlingen op luizen
en/of neten controleren. Hiervoor zijn we op zoek naar nog meer ouders die de huidige groep komen
versterken, vele handen maken immers licht werk!
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In principe gaat het om de woensdagochtend na een vakantie. Mochten er tussendoor in een groep
luizen en/of neten geconstateerd worden, dan kan er tussendoor een verzoek volgen om extra te
controleren. We streven naar minimaal 2 ouders per groep. Het zou fantastisch zijn als u dit wilt
helpen realiseren! U kunt zich aanmelden bij Inge Kuiper via inge.kuiper@pcpomiddenbrabant.nl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen...
Mijn naam is Marlene Anssems, ik ben 39 jaar, getrouwd en moeder van 3
kinderen. Ik heb 16 jaar op een basisschool in Tilburg gewerkt en mag nu op De Vijf
Eiken aan de slag! De reden dat ik heb gesolliciteerd op deze vacature is dat ik een
nieuwe uitdaging aan wilde gaan. Na mijn jaren als intern begeleider sta ik nu weer
voor de klas. Het is spannend om op een nieuwe school te starten, ik ben blij dat ik
deze kans heb gekregen en ik heb er zin in! Mijn werkdagen zijn woensdag,
donderdag en vrijdag.
Naast mijn gezin en mijn werk breng ik ook wat uren door bij Stichting TheaterRijk. Dit wordt het
zesde seizoen dat ik deel uitmaak van een fantastische groep mensen. Eind juni 2018 zetten we weer
een mooie show neer met zijn allen. Ik geniet van het zingen, spelen en van het dansen.
Ik voel me ontzettend welkom op De Vijf Eiken en samen met mijn duo-collega Anita en de leerlingen
uit groep 5 ga ik er een mooi schooljaar van maken!
-----------------------------Mijn naam is Rico de Volder, ik ben 19 jaar oud. Sinds september 2015 volg ik de
opleiding onderwijsassistent op het ROC voor Onderwijs en kinderopvang in Tilburg.
Vanaf het begin van dit schooljaar loop ik elke week stage op donderdag en vrijdag in
groep 4. Zelf vind ik het leuk om met kinderen te werken omdat ze erg energiek en
enthousiast zijn. Ik heb een zusje van 9 jaar oud en zij heeft mijn keuze om
onderwijsassistent te worden zeker beïnvloed!
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te skateboarden, af te spreken met vrienden en te
gamen. Ook vind ik sporten heel leuk. Ik hoop dat het een leuk en vooral leerzaam
schooljaar wordt!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 37 en 38 is dat 'Goed gedrag in de gang'. In week 39 en 40
herhalen we de afspraken rondom 'Goed gedrag in de kleedkamer'.
Met ingang van dit schooljaar plaatsen we hier iedere keer een stukje uit het
Pluimenboekje, dat u hebt ontvangen tijdens het startgesprek. Deze keer:
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Een pluim, een aardige opmerking of een compliment werkt als een toverstafje. Geef je kind maar
eens een compliment en kijk wat er gebeurt. Er verandert meteen iets in huis. Het wordt echt
gezelliger. En wie wil dat nou niet!?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vijf Eiken Theater
Ook dit schooljaar wordt het Vijf Eiken Theater weer
georganiseerd. Zoals u op de kalender heeft kunnen zien, zal dit
evenement plaatsvinden op 21 november en 31 mei. In deze
nieuwsbrief ziet u alvast de tijden waarop de klassen zijn
ingedeeld. Ook dit jaar zijn alle ouders van de kinderen welkom
tijdens de verschillende voorstellingen.
21 november, thema: 'Fantasie'
11.15u-11.45u groep 1/2 (Linda), 3A (Karin), 6 (Annika), 6/7 (Sven)
13.30u-14.00u groep 1/2 (Liesbeth/Anita), 3 (Ilse/Inge), 4/5 (Tim), 5
(Marlene/Anita)
14.30u-15.00u groep 1/2 (Myrthe/Mieke), 4 (Cheryl), 7 (Amy), 8 (Tjitske/Anton)
31 mei, thema: 'Lang geleden'
11.15u-11.45u groep 1/2 (Liesbeth/Anita), 4 (Cheryl), 5 (Marlene/Anita), 6
(Annika)
13.30u-14.00u groep 1/2 (Myrthe/Mieke), 3A (Karin), 4/5 (Tim), 6/7 (Sven)
14.30u-15.00u groep 1/2 (Linda), 3 (Ilse/Inge), 7 (Amy), 8 (Tjitske/Anton)
We hopen dat tijdens iedere voorstelling de aula goed gevuld is, zodat de kinderen beloond zullen
worden met een oorverdovend applaus!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beachhandbaltoernooi
Van de buurtsportcoach

Het handbaltoernooi komt er weer aan! Alleen dit jaar is er een kleine verandering: we gaan op zand
spelen! Dit schooljaar kunnen de groepen 7 en 8 met veel sportief plezier strijden op het
beachhandbalveld om de eerste plaats. Het toernooi vindt plaats bij RHV (Sportparkweg 21, Rijen) op
de volgende data:
Jongens: woensdag 20 september
Meisjes: woensdag 4 oktober
Reservedatum: woensdag 11 oktober
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De toernooien duren van 13:30u tot ongeveer 17:30u. De eindtijd is afhankelijk van het aantal
deelnemende teams. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken! Inschrijven kan op een
poster die in de klas hangt of via e-mail: ciska-sportabg@outlook.com. Teams bestaan uit minimaal 6
en maximaal 9 spelers. Inschrijven kan t/m 13 september voor de jongens en 27 september voor de
meisjes. Voor vragen kunt u terecht bij de contactpersoon sport van uw school (Myrthe
Blankenspoor) of bij buurtsportcoach Ciska Bleijenberg.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Typecursus
Op De Vijf Eiken start op 6 maart 2018 na schooltijd (15:30u-16:30u) voor de leerlingen van groep 6
t/m 8 een typecursus. Deze cursus wordt aangeboden door “Typetuin”. Kinderen leren onder
begeleiding van een professionele typecoach in 13 weken blind typen; 8 groepslessen en 5
thuisstudieweken. De studiebelasting is twee keer per dag 10 minuten oefenen.
Achtergrondinformatie over “Typetuin”:
Er was eens… een Typetuin met een verlaten plantenkas. Ooit het domein van Professor Begoni, maar
sinds hij weg is gaat het er helemaal mis! De tuin wordt overspoeld door gekke, enge kwouwsels (dit
is geen typefout!) en een gevaarlijke 'leesetende' plant. Deze eet alle letters en verhalen in de
Typetuin op. Door geheime codes te typen, steeds sneller, langer en zonder te kijken kun je de
Typetuin redden. Tijdens het typen maak je kennis met de verschillende bewoners. Zo is er vriend
Foxy, de schuwe vos, of Drago, een wijze libelle. Samen met nog acht andere ludieke figuren helpen ze
je bij het doorlopen van de oefeningen.
Vanaf november is aanmelden mogelijk op https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. Houd tegen
die tijd de nieuwsbrief van school goed in de gaten, want er geldt een speciale vroeg-boek-prijs voor
De Vijf Eiken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Energieke kinderen (meedenksessie)
Van de gemeente

De gemeente Dongen en de gemeente Gilze en Rijen
organiseren op woensdag 4 oktober van 19.30 tot
21.00 uur een ‘meedenksessie’ voor ouders over de
pilot ‘Ondersteuning aan kinderen met druk, impulsief
gedrag en/of aandacht problematiek’ (ook wel Pilot
Energieke Kinderen genoemd). De bijeenkomst vindt
plaats in jongerencentrum de Poort Gasthuisstraat 3
5104 HP, Dongen.
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De pilot
In samenwerking met Zorggroep Zorroo, huisartsenpraktijken uit Dongen en Rijen (inclusief POH
jeugd), MEE, GGD, IMW, ContourdeTwern en het onderwijs zijn de gemeenten de pilot gestart. In
deze pilot wordt ingezet op een goede samenwerking binnen de keten van zorg voor kinderen met
druk, impulsief en/of aandacht problematiek, waardoor jeugdigen (en hun ouders/verzorgers) tijdig
de benodigde ondersteuning ontvangen, zo licht als mogelijk.
Meedenksessie
Tijdens de meedenksessie op 4 oktober gaan medewerkers van de gemeenten onder leiding van een
gespreksleider graag in gesprek met u over de pilot. We willen graag weten wat uw ervaringen zijn
met de nieuwe werkwijze en hoe u de rol van de verschillende samenwerkingspartners heeft
ervaren? Uw ervaringen en visie worden meegenomen in de pilot.
Aanmelden
Kortom, om de zorg en ondersteuning voor kinderen goed vorm te geven, heeft de gemeente input
nodig. We hopen dan ook dat u aanwezig bent en met ons mee wil denken. U kunt zich aanmelden
bij Nadia Marechal via nadia.marechal@dongen.nl (tel: 14 0162) of bij Cora den Besten via
CoradenBesten@abg.nl (tel: 088 – 38 21 135).
Mocht u niet aanwezig zijn op 4 oktober, dan willen we alsnog graag weten wat uw ervaringen zijn
met de pilot. U kunt uw ervaringen met ons delen door telefonisch of per mail contact op te nemen
met Nadia Maréchal of Cora den Besten. We horen graag van u!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Energieke kinderen (lotgenotengroep)
Van de gemeente

AD(H)D zijn enkele bekende termen voor energieke kinderen. Het traject is voor iedereen
verschillend. Stempeltje of geen stempeltje, medicatie of niet. Speltherapie, school, huisarts, GGZ.
Begrip en onbegrip. Als ouder moet je keuzes maken voor je kind(eren) en ga je een traject in met je
gezin. Hoe fijn is het om met lotgenoten hierover te praten. Dingen die goed gaan of juist niet. Het
krijgen of geven van tips en tools. Delen van ervaring of even je gal spuwen. Vragen die je hebt over
energieke kinderen. Of praten met een energieke volwassene. Dit alles onder begeleiding van een
gespreksleider of een deskundige.
Dinsdag 3 oktober om 20.00u ongeveer 10-15 personen
Locatie:
DE POORT in Dongen
Onderwerp: Energieke kinderen en sport.
Woensdag 15 november 20.00u ongeveer 10-15 personen
Locatie:
A16 in Rijen
Onderwerp: Energieke kinderen op school.
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Dinsdag 16 januari 20.00u ongeveer 10-15 personen
Locatie:
DE POORT in Dongen
Onderwerp: Help! Ik heb energieke kinderen.
Gratis toegang voor een ieder die wil. Wilt u koffie of thee, dan vragen we een kleine vergoeding.
Aanmelden kan op: lotenerki@gmail.com.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GGD Jeugdgezondheidszorg
Van de GGD

Wat is Jeugdgezondheidszorg?
Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste
kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. De jeugdgezondheidszorg ziet alle kinderen om zo
tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen voordoen in
de ontwikkeling van uw kind. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de groei en
ontwikkeling van uw kind.
Wat doet de Jeugdgezondheidszorg?
Voor een bezoek op het consultatiebureau bij u in de gemeente ontvangt u een uitnodiging en een
vragenlijst. Als uw kind 5/6 jaar is, meet de teamassistente de lengte en het gewicht en worden de
oren en ogen getest. Bij de jeugdarts kunt u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind bespreken.
Als uw kind 9/10 jaar is, meet de jeugdverpleegkundige de lengte en het gewicht. Verder kunt u met
de jeugdverpleegkundige de groei en ontwikkeling van uw kind bespreken. Bij dit bezoek worden ook
DTP en BMR-vaccinaties gegeven. Op http://www.ggdhvb.nl/mijnkind kunt u meer informatie
hierover vinden. Hebt u buiten deze bezoeken vragen, maak dan gebruik van een inloopspreekuur of
telefonisch spreekuur. Daar kunt u met allerlei vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw
kind terecht.
Samenwerking met school
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Zo hebben zij onder
andere contact met de leerkracht en intern begeleider en nemen zij deel aan de Zorg Advies Teams
op school voor kinderen die meer aandacht nodig hebben.
Wat kunt u nog meer van de GGD verwachten?
De GGD ondersteunt en adviseert scholen bij gezondheidsthema’s. Uitgangspunt is de Gezonde
School aanpak. De gezondheid van leerlingen en leerkrachten staat centraal. De school heeft rondom
gezondheidsthema’s aandacht voor signaleren, educatie, omgeving en beleid. Kijk voor meer
informatie op www.gezondeschool.nl. Wij bieden leerkrachten en interne begeleiders
ondersteuning en advies bij vraagstukken rondom veiligheid op school en bij ingrijpende
gebeurtenissen.
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Voor een gesprek met een externe vertrouwenspersoon (EVP) kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen via telefoonnummer 088-3686193. Meer informatie vindt u op onze website.
Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg Basisschool De Vijf Eiken
Tessa Brutel de la Rivière, jeugdarts (t.brutel@ggdhvb.nl)
Monique Kolen, jeugdverpleegkundige (m.kolen@ggdhvb.nl)
Dorien de Haas, teamassistente (d.de.haas@ggdhvb.nl)
Floortje Lagendijk, gezondheidsvoorlichter (f.lagendijk@ggdhvb.nl)
Meer informatie
Hebt u vragen, wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Twijfel niet, maak een
afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via tel. 0900 - 46 36 443, bereikbaar elke werkdag van
08.00-17.00u.

