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Van de directie
Rijen, 15 november 2017
Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn alweer enige weken na die heerlijke zonnige herfstvakantie hard aan het werk samen met de
kinderen. Met name het rekenonderwijs krijgt momenteel extra aandacht. Elke ochtend start iedere
groep met een aantal minuten automatiseren. Hieronder verstaan we het routinematig uitvoeren
van rekenhandelingen. Deze vaardigheden zijn een voorwaarde voor het rekenen. In de
kleutergroepen leggen we daarnaast ook extra aandacht op de taalontwikkeling door veel taal in
spelvorm, zowel binnen als buiten, aan te bieden. We werken hierbij nauw samen met Kinderopvang
Humanitas. In deze nieuwsbrief leest u hierover meer.
Donderdag 9 november j.l. hebben een aantal van u de
informatieavond bezocht waar het openstellen van het Ouderportaal
is besproken. Als het goed is, heeft u allemaal een inlogcode
gekregen. Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u terecht bij de
leerkracht.
Op dinsdag 5 december wordt het weer een gezellige boel op school
omdat wij dan natuurlijk Sinterklaas en zijn vier Pieten verwelkomen. Bent u ook benieuwd op welke
ludieke wijze dit gezelschap aan zal komen? Blijft u dan om 08.30u langer buiten staan om ze te
verwelkomen en toe te zingen. De groepen 1 t/m 5 hebben geluk, want die zullen tijdens de
Schoentjesavond op woensdag 29 november a.s. Piet Fluks al zien. U krijgt hierover nog informatie.
Met vriendelijke groet,
Herman Straver, Evelien Maes
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Trefwoord
Het thema 'Goed gehoord' staat de komende periode in Trefwoord centraal. "Als je
eenmaal iets hebt gehoord, kun je niet meer doen alsof het er niet is. Dan is het de
vraag: doe je er iets mee? Op zo'n moment is het misschien goed om te luisteren naar
je hart. Om zo te horen waar het werkelijk om gaat, om gehoor te geven aan wat
belangrijk is. 'Goed horen' is de kernkwaliteit van een Bijbelse profeet. In deze periode
volgen we de verhalen van de profeet Samuël."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid
Inmiddels is het Ouderportaal in ParnasSys opengesteld en is er
tijdens de informatieavond van 9 november jl. hierover tekst en
uitleg gegeven. We hebben hiermee weer een grote stap gezet in het
kader van ouderbetrokkenheid.
De prachtige canvasdoeken zijn verwisseld van plek, de 'Wall of
Fame' toont onze nieuwste collega's en de Ouderraad versiert de
school met enige regelmaat, of het nu de Kinderboekenweek betreft of Sinterklaas. Ieder feest wordt
er nog feestelijker door! Maar ook wordt er door Ouderraadsleden en leerkrachten overlegd over
andere schoolse zaken.
Volgende week komt de werkgroep Ouderbetrokkenheid weer bij elkaar, hierover leest u in de
volgende nieuwsbrief meer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderkamer
Op donderdag 23 november a.s. organiseren wij voor de tweede keer de Ouderkamer. Op deze
ochtend staat PBS/Kanjer centraal. Margriet Bisschop zal hierover het een en ander vertellen en er is
gelegenheid tot het stellen van vragen. Om 08.30u staat de koffie/thee klaar. Komt u ook? U kunt u
opgeven bij Evelien Maes (evelien.maes@pcpomiddenbrabant.nl). Mocht u nog een een vierjarig
kind thuis hebben, dan kunt u hem of haar meenemen. We maken een gezellig speelhoekje. Geeft u
bij het aanmelden aan of u een jonger broertje/zusje van onze leerlingen meeneemt?
Ouderkamer 3 staat op dinsdag 16 januari 2018 op de kalender. Deze wordt verplaatst naar
donderdag 18 januari 2018.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nieuws van de MR
Van de MR

Wat een spannende avond was het maandag 13
november jl. bij de raadsvergadering in het
gemeentehuis! De inzet is niet voor niets geweest, er zijn
weer stappen gezet in de realisatie van uitbreiding van
het hoofdgebouw. Het budget waarover we kunnen
beschikken is ons toegezegd, werkelijke plannen kunnen
gemaakt worden. Eenieder die hieraan heeft
bijgedragen, bedankt voor jullie inzet! Verdere
informatie volgt binnenkort.
De afgelopen periode hebben we een evaluatie gehad over de inzet van Kinderstralen. We hebben
een aantal reacties van ouders gekregen en deze punten meegenomen in de evaluatie. Deze zijn
teruggekoppeld naar Kinderstralen en zullen in de komende tijd worden opgepakt. Om de
communicatie met Kinderstralen nog eens te verduidelijken is hier een apart artikel elders in deze
nieuwsbrief aan gewijd. Mocht u over bovenstaande (of andere) onderwerpen vragen en/of
opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken via het mail adres:
mr.vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 47 en 48 is
dat 'Goed gedrag in algemene ruimtes'. In week 49 en 50 herhalen
we de afspraken rondom 'Goed gedrag in de ZW'.
Ook in deze nieuwsbrief weer een tip uit het Pluimenboekje:
Als kinderen vaak een compliment krijgen…
… wordt het duidelijk voor hen welk gedrag ze wel en welk gedrag ze niet moeten laten zien. Dat
geeft een veilig gevoel.
… slapen ze ’s nachts beter, omdat ze zich veilig voelen.
… hoeven ze geen andere manieren uit te proberen om aandacht van je te krijgen.
… krijgen ze een positieve band met jou.
… willen ze graag nieuwe dingen leren.
… krijg je zelf ook een positief gevoel!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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In blijde verwachting
Linda en Björn zijn dolgelukkig dat ze in mei 2018 hun eerste kindje mogen verwachten.
In het voorjaar gaat Linda met zwangerschapsverlof. Zodra bekend is wie haar en
wanneer precies gaat vervangen, wordt u hierover geïnformeerd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verzuimcontrole
Van de leerplichtambtenaar

In Gilze en Rijen wijkt het primair onderwijs in de meivakantie af van het landelijk advies. Hierdoor
lopen de schoolvakanties van primair onderwijs en voortgezet onderwijs niet gelijk. De
leerplichtambtenaren zullen in de mei-periode extra 'luxe verzuim'-controles gaan houden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vertrouwenspersonen
Vanwege de langdurige afwezigheid van onze vertrouwenspersonen
Esther Tuytelaars en Annemarie Metsaars, hebben wij twee andere
collega’s aangesteld voor deze functie:
Atie Dullaart (atie.dullaart@pcpomiddenbrabant.nl) en
Marlene Anssems (marlene.anssems@pcpomiddenbrabant.nl).
U kunt een beroep op hen doen als er problemen zijn, van welke aard
dan ook, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of met anderen wil of durft te praten.
Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw
toestemming of die van uw kind. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag door naar onze
website.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taalaanbod in samenwerking met Humanitas
Zoals reeds vermeld in deze nieuwsbrief werken wij nauw samen met
Kinderopvang Humanitas. De collega's van de onderbouw en een
aantal medewerkers van Kinderopvang Humanitas komen drie keer
per jaar samen om naar de leerdoelen te kijken. We willen hiermee
een doorgaande lijn realiseren. Daarnaast worden er afspraken
gemaakt over het samen buitenspelen ter bevordering van de
taalontwikkeling en wordt er kennis gedeeld. Wilt u hierover meer weten? Voelt u zich dan vrij om
een collega van de kleuterbouw aan te spreken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vijf Eiken Theater
Het is bijna zover! Komt u kijken? 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)
We hopen dat tijdens iedere voorstelling de aula goed gevuld is, zodat de kinderen beloond zullen
worden met een oorverdovend applaus!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeugdgemeenteraad
Van de jeugdburgemeester Marijn van Gool (groep 8)

"Een paar weken geleden had ik mij opgegeven om jeugdburgemeester te worden. Ik moest een
presentatie voorbereiden en hem aan de hele jeugdraad laten zien. Toen moest iedereen gaan
stemmen op wie ze het beste vonden. De meeste stemmen gingen naar mij. Ik kreeg de ketting voor
de jeugdburgemeester om en ik mocht de vergadering leiden.
Ik mag nu heel veel verschillende dingen doen. Ik mag bij de aanleg van het hoogste punt van het
nieuwe zwembad zijn. Ik mag bij de Nieuwjaarsviering in het gemeentehuis zijn. Ik mag bij de
sleuteloverdracht van carnaval zijn. Een stukje in de carnavalskrant schrijven en bij de
dodenherdenking zijn. Alle vergaderingen in de jeugdraad mag ik leiden. Ook heb ik al een dag met
de wethouder van Financiën meegelopen. Natuurlijk help ik ook mee met de plannen van de
jeugdraad. We gaan proberen zo veel mogelijk ideeën af te krijgen en zo de gemeente te helpen."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderstralen
Omdat wij van een aantal ouders hebben begrepen dat het niet voor iedereen duidelijk is waar u met
vragen over het overblijven terecht kunt, zetten wij het voor u in deze nieuwsbrief op een rijtje.
Er zijn verschillende manieren om contact met Kinderstralen op te nemen:
•
Coördinator Claudia Vonk is te bereiken op telefoonnummer 06-48214870 (ma, di, do, vrij
tussen 10.00u en 14.00u). U kunt bij haar terecht met alle vragen omtrent de praktische gang van
zaken tijdens de overblijf. Bijvoorbeeld als kinderen slecht eten en hier op gelet moet worden, maar
ook voor andere problemen, opmerkingen of vragen.
•
Regiomanager Femke Sierksma is te bereiken op 06-38822118 (ma, di, do) of via
femke@kinderstralen.nl. Mensen die zouden willen werken als overblijfmedewerker, kunnen contact
met Femke opnemen.
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•
Het kantoor van Kinderstralen is bereikbaar op nummer 030-2440065 of via
info@kinderstralen.nl. U kunt hier terecht met vragen of betalingen of inschrijvingen van hun
kinderen.
•
U kunt zelf uw gegevens beheren via mijn.kinderstralen.nl. U kunt daar opvanggegevens
wijzigen en uw facturen inzien. Daarnaast kunt u daar terecht voor leuke foto’s van de overblijf, een
overzicht van de geplande activiteiten en nieuwsberichten.

