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Van de directie
Rijen, 11 oktober 2017
Beste ouders/verzorgers,
Met de herfstvakantie voor de deur komt deze nieuwsbrief uit. In deze
nieuwsbrief blikken we terug op wat geweest is. Zoals de
inloopmomenten die goed bezocht zijn. De techniekweken die een groot
succes waren met als resultaat veel mooie actie-reactiebanen. De
schoolreis was een groot feest. De regen waarmee ze weggingen, hebben
ze gelukkig niet meegenomen. Tevens brengen we u weer graag op de hoogte van wat er komen gaat
en wordt u via deze brief van interessante informatie voorzien.
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Herman Straver
Evelien Maes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Trefwoord
De komende periode staat het thema 'Helden' centraal. "Het Bijbelboek Rechters
bevat heldhaftige verhalen, Richters in de oude benaming: zij spreken recht en zetten
het volk in de juiste richting. Een van de verhalen die wordt verteld is het verhaal van
Gideon. Al gauw merk je dat de Bijbel niet geïnteresseerd is in de krachtpatserij van
een onbesuisde lefgozer. Om als volk in vrijheid te mogen leven in het Beloofde Land,
heb je vooral een held nodig die vertrouwt op God. Tijdens dit thema ontdekken de kinderen dat
helden betekenis hebben omdat ze ons kunnen inspireren om lef te tonen, grenzen te verleggen,
ergens in te geloven, de waarheid te spreken en de wereld wat mooier te maken."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid
De werkgroep Ouderbetrokkenheid is druk bezig met het voorbereiden openstellen van het
Ouderportaal in ParnasSys. U ontvangt binnenkort een brief met daarin tekst en uitleg.
Inmiddels is het alweer bijna herfstvakantie, de weken vliegen om. Als we terugkijken kunnen we
constateren dat we mede dankzij uw inbreng tijdens de startgesprekken een vliegende start hebben
kunnen maken. Waarvoor onze hartelijke dank!
Zoals u wellicht hebt gezien hangen er posters in de school over
verschillende zaken, voortkomend uit deze werkgroep. Bent u al bekend
met 'De Ideeënbus'? Wist u al dat we er als school voor hebben gekozen
om niet één centrale Open Dag te organiseren, omdat wij van mening zijn
dat het 'Iedere Dag Open Dag' is? Ook zijn de posters van onze
kernwaarden vernieuwd en prijken deze prachtige foto's van Miranda Mommersteeg aan de muur en
ziet u ze met regelmaat terug in de nieuwsbrief. En last but not least, alle groepskunstwerken hebben
een nieuw plekje gekregen. Dit allemaal dankzij de gezamenlijke inspanningen van ouders,
leerkrachten en natuurlijk alle kinderen!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderkamer
Dinsdag 26 september jl. hebben we de eerste Ouderkamer
georganiseerd. Wij vonden het erg fijn dat er een aantal ouders naar de
kamer is gekomen. Het is een gezellige, maar zeker ook zinvolle ochtend
geworden. Aan de hand van enkele van onze parels, zoals de
Breinbrekers, Kanjer/PBS, muziekonderwijs en Ouderbetrokkenheid zijn
we met elkaar in gesprek gegaan.
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De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 23 november a.s. Wij gaan dan onze parel
Kanjer/PBS toelichten. Vanaf 08.30u staat de koffie/thee klaar. Komt u ook? Voor de kleintjes zullen
we een speelhoekje maken, zodat zij ook gezellig mee kunnen komen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 41 en 43 is dat 'Goed
gedrag op de speelplaats'. In week 44 en 45 herhalen we de afspraken
rondom 'Goed gedrag op de trap'.
Ook in deze nieuwsbrief weer een tip uit het Pluimenboekje. Deze keer, kort maar krachtig:
Een pluim of een compliment geven is makkelijk. Kijk wat je kind doet en zeg wat je ziet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staking 5 oktober
Op donderdag 5 oktober waren wij net zoals heel veel basisscholen in Nederland dicht. Wij maken
ons zorgen over het feit dat de enorme werkdruk en de relatief lage salarissen in het Primair
Onderwijs er in de afgelopen jaren voor hebben gezorgd dat veel leerkrachten het onderwijs hebben
verlaten en dat er weinig leerkrachten zijn bijgekomen. Dit alles heeft tot gevolg dat ook wij nu
kampen met een lerarentekort als het gaat om vervangingen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parkeren, een vriendelijk verzoek
De regenachtige en koude dagen komen er weer aan. Dit maakt dat de kans groot is dat de leerlingen
met de auto gebracht kunnen worden. Aan alle ouders de vraag om samen te werken aan een veilige
schoolomgeving: parkeren in de parkeervakken en niet de kinderen voor de schooldeur uit laten
stappen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fietsverlichtingcontrole
Woensdag 25 oktober a.s. wordt de jaarlijkse fietsverlichtingcontrole op school
gehouden. De kinderen worden hierbij uitgenodigd met de fiets naar school te komen
om hun verlichting controleren. NB De verlichting wordt gecontroleerd, maar niet
gerepareerd.
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Kleuterplein
Vanwege het overzicht en daarmee de veiligheid op de overblijfgroep willen wij aan u vragen om pas
om 13:05u het kleuterplein op te komen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorlopig adviesgesprekken groep 8
Op de jaarkalender staan op woensdag 15 november en donderdag 16 november de 'voorlopig
advies'gesprekken met Tjitske Teuling gepland. Wegens organisatorische redenen komt donderdag
16 november te vervallen. Daarvoor in de plaats worden de gesprekken op dinsdag 14 november
gevoerd. Woensdag 15 november blijft staan. Te zijner tijd worden de ouders van groep 8 door
Tjitske verder geïnformeerd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijwerkers
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is Esther Tuytelaars
wegens ziekte momenteel niet werkzaam. Wij zijn blij te kunnen melden
dat na de herfstvakantie onze vaste invaller Debby Mackintosh en onze
collega Anneke Korn, werkzaam op de Anspachschool in Dongen, de taak
van Esther samen gaan oppakken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderboekenweek
Zoals u wellicht al gemerkt heeft is de Kinderboekenweek al volop
bezig! Dit jaar is het thema: 'Gruwelijk eng'. De kinderen worden in
de Kinderboekenweek weer extra gestimuleerd om te lezen en wij
als school dragen daar natuurlijk graag aan bij. Om het lezen te
blijven stimuleren, organiseren wij op De Vijf Eiken traditiegetrouw
ieder jaar een kinderboekenmarkt. Op deze markt kunnen kinderen
hun oude boeken verkopen en andere boeken aanschaffen voor
een lage prijs. Om 14.50u gaan de kinderen uit de groepen 1 t/m 4,
onder begeleiding van hun ouders/verzorgers, in de gang op een
kleedje zitten. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen zelfstandig op
een kleed zitten. Omdat de boekenmarkt een groot succes is en er
niet genoeg ruimte is op de gangen, zitten alle kinderen uit groep 7 en 8 in de speelzaal. Er zal een
looproute worden aangegeven. We zien jullie graag op 12 oktober tussen 15.00u en 15.30u op de
boekenmarkt!
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Thuis online oefenen met Muiswerk
Vorig jaar hebben meerdere groepen het online programma ‘Muiswerk’ ingezet als huiswerk. We
krijgen regelmatig de vraag of de leerlingen ‘Muiswerk’ dit jaar ook nog kunnen gebruiken. Dat kan
zeker! De modules zijn nu zo ingesteld dat ze niet per se op school eerst de toets hoeven te maken
voordat ze kunnen oefenen. De inlogcodes zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar en een wachtwoord
hoeft niet te worden ingevuld. Veel oefenplezier!
Website: online.muiswerken.nl/bsdevijfeiken (kopieer deze tekst in de adresbalk)
Vragen? Problemen? Code vergeten? Stuur een e-mail naar annika.smits@pcpomiddenbrabant.nl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderstralen
Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van een aantal zaken bij de overblijf. Deze
nieuwsbrief wordt ook gepubliceerd achter uw inlog op mijn.kinderstralen.nl. Wanneer u hier inlogt
kunt u onze nieuwsberichten bekijken, zien welke activiteiten wij doen met de kinderen en leuke
foto’s van de overblijf bekijken. Tevens kunt u hier de gegevens van uw kind wijzigen en uw facturen
inzien.
Wisseling coördinator
Via deze weg willen wij u graag op de hoogte stellen van het vertrek van onze coördinator Annika
Broers. Annika gaat stage lopen en zal nog wel met regelmaat meedraaien als overblijfmedewerker,
maar legt haar taken als coördinator neer. Bij dezen stelt onze nieuwe coördinator zich aan u voor:
Mijn naam is Claudia Buskens en sinds 25 september ben ik aan
de slag gegaan als de nieuwe coördinator tussenschoolse opvang op basisschool
De Vijf Eiken in Rijen. Ik zal aanwezig zijn tussen de middag op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag. Ik heb ruim 10 jaar werkervaring in de
kinderopvang (voornamelijk BSO) en ga deze baan combineren met mijn werk
als pedagogisch medewerker op een BSO in Tilburg. Zelf ben ik ook woonachtig
in Tilburg, ik ben gelukkig getrouwd en ik ben moeder van 2 kinderen (een zoon
van 7 en een dochter van 5 jaar.) Een tijd geleden heb ik de HBO opleiding
Culturele en Maatschappelijke Vorming afgerond en mag mezelf hierdoor CMVer noemen. Met veel plezier ga ik de uitdaging aan om in samenwerking met de overblijfmedewerkers
alle kinderen gedurende de tussenschoolse opvang een warm nest te bieden! Als u vragen of
opmerkingen heeft kunt u altijd contact met mij opnemen op 06-48214870.
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Incasso
Wij hebben begrepen dat er wat onduidelijkheid bestaat over de incasso bij Kinderstralen. Mocht u
hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met ons Centraal Bureau via
info@kinderstralen.nl of via telefoonnummer 030-2440065 (dagelijks van 09.00u tot 14.00u
bereikbaar).
Met vriendelijke groet,
Claudia Buskens, coördinator (06-48214870)
Femke Sierksma, regiomanager (06-38822118)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de MR
Het schooljaar is inmiddels weer in volle gang en ook de MR heeft de eerste vergadering gehad. Als
nieuw lid is dit schooljaar Joris van Schilt aangeschoven. Graag willen we onder de aandacht brengen
dat de notulen van de MR-vergaderingen zijn terug te vinden op de website en de vergaderingen
openbaar zijn. De data voor de vergaderingen staan in de schoolkalender. Mocht u bij een
vergadering willen zijn of een vraag/opmerking hebben voor de MR, dan zijn wij te bereiken via
mr.vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl.
Eind vorig schooljaar is Kinderstralen gestart met de tussenschoolse opvang. Wij zijn erg benieuwd
naar de bevindingen van u en uw kind. Na de herfstvakantie vindt er een evaluatie plaats. Graag
zouden we via bovenstaand e-mailadres uw ervaringen horen zodat we deze hierin mee kunnen
nemen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trefbaltoernooi
Van de buurtsportcoach

Dit jaar organiseren de buurtsportcoaches een trefbaltoernooi voor de groepen 5 en 6. Dit schooljaar
kunnen deze groepen met veel sportief plezier strijden in de Margriethal om de eerste plaats. Dit
nieuwe toernooi vindt plaats op woensdag 29 november. Het toernooi duurt van 13.30u tot
ongeveer 17.30u. De eindtijd is afhankelijk van het aantal deelnemende teams. Iedereen is uiteraard
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 7 en maximaal 10 spelers en er moeten, per team, minimaal twee jongens en
twee meisjes ingeschreven staan. Inschrijven kan t/m woensdag 15 november. Voor vragen kunt u
terecht bij de contactpersoon sport, Myrthe Blankenspoor, of bij buurtsportcoach Ciska Bleijenberg
(via bovenstaand e-mailadres).
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Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar
Van de GGD

De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een jeugdenquête verstuurd naar ruim 33.000
ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de
gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Doe
mee, uw mening telt! Meer informatie en een kort filmpje kunt u vinden op www.ggdmonitor.nl.

