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Van de directie
Rijen, 7 februari 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
Sinds een aantal weken knutselt een groep kinderen na schooltijd op De Vijf Eiken samen met een
aantal ouders aan een carnavalswagen. Bent u benieuwd naar het resultaat? Op zaterdag 10 februari
a.s. lopen zij mee met de jeugdoptocht in Rijen. Deze optocht begint om 14.00u. Wij wensen de
kinderen alvast heel veel plezier!
Na de voorjaarsvakantie breekt er een gezellige en drukke
periode aan. De leerlingen uit groep 8 krijgen eind februari het
schooladviesgesprek. Op 8 maart a.s. krijgen de kinderen uit de
groepen 1 t/m 7 hun rapport mee, waarover u op 12 en 13
maart a.s. met de leerkracht in gesprek kunt gaan. In de hogere
groepen sluiten de kinderen ook aan bij dit gesprek. Zij kunnen
zelf heel goed verwoorden waar ze moeite mee hebben, waar
ze goed in zijn en waarin zij zich verder willen ontwikkelen.
In de week van 19 maart tot en met 23 maart a.s. organiseren we de Week van de Lentekriebels. De
Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek. In deze week worden in de klassen lessen
gegeven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit.
Verder vindt u in deze nieuwsbrief informatie over onder andere de ouderkamer en we hebben
babynieuws!
Herman Straver
Evelien Maes
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Trefwoord
"Het thema 'Veel en weinig' sluit aan bij de betekenis van de vastentijd ofwel
veertigdagentijd, de periode van bezinning ter voorbereiding op het paasfeest. In dit
thema ontdekken de kinderen wat veel en weinig kan betekenen. En ze leren er
vragen bij stellen. Het thema sluit af met een sleutelwoord dat ook in de
Bijbelverhalen een belangrijke rol speelt: delen. De kinderen denken na over de
waarde van delen, de lastige kanten eraan én het oplossend vermogen ervan."
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Ouderbetrokkenheid:
Ouderkamer en Oudertevredenheidspeiling
Ouderkamer
Dit schooljaar hebben we drie keer onder schooltijd een Ouderkamer georganiseerd. Er zijn
onderwerpen zoals de Kanjermethode en de Brede School besproken. Van de ouders die deel
hebben genomen aan deze ochtenden, hebben wij de tip gekregen om de Ouderkamer op woensdag
te organiseren. De reden hiervoor is dat er naar verhouding meer ouders thuis zijn op woensdag dan
op andere doordeweekse dagen. Vandaar dat de Ouderkamer van donderdagochtend 15 maart a.s.
verschoven wordt naar woensdagochtend 21 maart a.s. Het
tijdstip blijft hetzelfde: van 08.30u tot 10.00u. Op deze ochtend
willen wij met elkaar in gesprek gaan over waar u als ouder
tegenaan loopt in de opvoeding van uw kind. U wordt te zijner
tijd hierover nog verder geïnformeerd. Mocht u suggesties
hebben, dan kunt u dit doorgeven aan locatiecoördinator
Evelien Maes via evelien.maes@pcpomiddenbrabant.nl.
Oudertevredenheidspeiling
Als het goed is, heeft u via de organisatie Scholen met Succes
op woensdag 24 januari jl. via e-mail een uitnodiging gekregen
voor het deelnemen aan de Oudertevredenheidspeiling. Wij
streven naar een zo hoog mogelijk respons, zodat de
betrouwbaarheid van de uitslag van de peiling zo groot
mogelijk is. Wij willen daarom aan u vragen om de lijst alsnog in
te vullen, mocht u dat nog niet hebben gedaan. Hartelijk dank!
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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. Voor week 8 en 9 is
dat ‘Goed gedrag op het toilet’. In week 10 herhalen we de afspraken
rondom 'Goed gedrag op de speelplaats'.
Ook in deze nieuwsbrief weer een tip uit het Pluimenboekje:
Als je een kind steeds op dezelfde manier een compliment geeft, loop je het risico dat het minde effect
gaat hebben. Gebruik dus naast ‘gewone’ complimenten ook andere soorten complimenten,
bijvoorbeeld:
- Leg eens een complimentenkaartje of briefje neer op het kussen of in de jaszak van je kind.
- Geef een ‘roddel-compliment’. Vertel aan iemand anders (bijvoorbeeld via de telefoon) wat je
kind zo goed heeft gedaan, doe net alsof hij/zij het niet mag horen.
- Geef een ‘vraag-compliment’. Vraag hoe het je kind gelukt is om dit zo goed te doen. ‘’hoe is
het je gelukt om zo goed te spelen? Wat deed je precies?’’
- Geef een ‘probeer-compliment’. Als je kind het nog niet helemaal goed heeft gedaan, maar
het wel duidelijk goed probeerde te doen; ‘’ik zag dat je je best deed om stil te zitten bij het
eten. Ik weet dat het heel moeilijk voor je is, knap hoor’’.
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Geboren!
Op dinsdag 23 januari jl. kregen wij het blijde nieuws te horen dat Margriet en haar
man Michaël de trotse ouders zijn geworden van Teun. Het gaat goed met Teun en
zijn ouders. Wij wensen hen heel veel geluk en liefde met elkaar!
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In blijde verwachting
Opnieuw geweldig nieuws: Cheryl en haar vriend Luc verwachten in augustus 2018 hun
eerste kindje! Over inval tijdens haar verlof wordt u uiteraard t.z.t. geïnformeerd.
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Even offline aandacht voor elkaar
Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op https://wijzeroverdebasisschool.nl/rekenspelletjes/. Veel
plezier!
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