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

Van de directie
Rijen, 14 maart 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
Het was echt even winter dit jaar in Nederland. Heerlijk om de kinderen met rode wangen op het
plein te zien spelen. Een aantal van jullie hadden de kou al tijdens een wintersportvakantie in de
voorjaarsvakantie mogen trotseren. Terwijl anderen aan het feestvieren waren tijdens carnaval of
gewoon lekker hebben genoten van het niets moeten. In ieder geval heeft iedereen op zijn eigen
manier energie opgedaan om uitgerust aan de lange periode tot de meivakantie te beginnen.
Voordat deze nieuwsbrief uitkwam hebben alle leerlingen uit groep 8 hun advies gekregen voor het
Voortgezet Onderwijs. Wij hopen dat iedereen een school naar tevredenheid heeft gevonden. De
andere leerlingen hebben hun rapport meegekregen waarover de ouders met de leerkrachten in
gesprek zijn gegaan. Samen is er gekeken naar wat de kinderen nodig hebben de komende periode,
waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

In deze brief stellen drie mensen zich aan u voor: Daan van Loon, Laura Broenen en Caatje Staver.
Daan start als vaste invaller binnen ons cluster. Wij vinden het erg leuk dat Daan ons team komt
versterken. Laura loopt stage in groep 3 van Inge en Ilse, Caatje komt stage lopen in de groep van
Mieke en Daniëlle.
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Verder leest u bijzonder goed nieuws over de huisvesting en een vooraankondiging over de Week
van de Lentekriebels. Daarnaast kunt u lezen hoe wij het verlof van Linda gaan invullen, hoe wij het
Paasfeest gaan vieren en nodigen wij u uit voor de Ouderkamer op 21 maart a.s.
Met vriendelijke groet,
Herman Straver
Evelien Maes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trefwoord
De komende periode staat het thema 'Donker en licht' centraal. "Met de kinderen
verkennen we wat donker en licht, dag en nacht, in concrete zin voor hen betekent.
Vervolgens ontdekken ze hoe, ook met behulp van teksten, beelden en symbolen, licht
en donker in figuurlijke zin je kunnen helpen om bepaalde ervaringen in het leven te
duiden en te begrijpen. Bijbelse verhalen en christelijke symbolen spreken daarbij
over de overtuiging dat het leven nooit alleen maar uit donker bestaat, en over de hoop dat ieder
mens de wereld mooier kan maken met het licht dat hij in zich draagt."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eén school, één locatie
Het is best lang stil geweest rondom de huisvesting van De Vijf Eiken. Maar we kunnen u nu goed
nieuws brengen! De gemeente, Leystromen, Humanitas en De Vijf Eiken hebben overeenstemming
bereikt over het gebruik van het gebouw van Humanitas. Humanitas blijft gewoon in het gebouw en
zij beschikken daar over de begane grond. De eerste etage is voor driekwart deel bestemd voor De
Vijf Eiken en voor de andere kwart wordt nog een nieuwe huurder gezocht. Dit betekent dat de door
De Vijf Eiken lang begeerde extra lokalen nu werkelijkheid zijn geworden. Het is de bedoeling dat we
m.i.v. het nieuwe schooljaar daar dan ook gebruik van gaan maken. Er zijn nog wel enkele
bouwkundige aanpassingen nodig en er wordt met de aannemer bekeken welke aanpassingen
mogelijk zijn en wanneer deze aanpassingen uitgevoerd kunnen worden.
Wij zijn ontzettend blij dat alle kinderen van De Vijf Eiken weer
op één locatie komen te zitten. U ziet dat alle inspanningen die
door ouders en school zijn geleverd ook veel hebben
opgeleverd. Nogmaals aan alle ouders die zich hiervoor sterk
gemaakt hebben, heel veel dank!
In de komende tijd zullen wij u verder informeren over de
voortgang en onze samenwerking met Humanitas.
Met vriendelijke groet, Herman Straver
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Ouderbetrokkenheid: keurmerk en Ouderkamer
Keurmerk
Het is bijna zover! Er is voor en achter de schermen keihard gewerkt door ouders en leerkrachten om
Ouderbetrokkenheid een vaste plek te geven binnen onze school. Op 3 april gaan we het finale
traject in en vragen we het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 aan. Maar uiteraard blijft het daar niet
bij. Na de keuring blijft de werkgroep Ouderbetrokkenheid actief om ervoor te zorgen dat
ouderbetrokkenheid geborgen wordt en blijft.
Ouderkamer
Op woensdag 21 maart a.s. is de Ouderkamer weer open! Om
08.30u staat de koffie/thee voor u klaar en zal een lekkere
versnapering niet ontbreken. Voor kinderen die nog niet naar
school gaan, is een speciale speelhoek ingericht.
In de Ouderkamer ontmoeten ouders en de school elkaar. Geen
volle agenda’s, maar wel praten over onderwerpen die u als
ouder, maar ook ons als school aangaan. De Ouderkamer is er
voor u!
We willen allemaal het beste voor de kinderen en daar zetten wij ons dagelijks voor in. U als ouder
en wij als school. Als school willen wij dan ook graag weten wat u als ouder bezighoudt. Mogelijk wilt
u dat ook van ons weten. Voor de uitwisseling tussen u, andere ouders en school is de Ouderkamer
bedoeld. Wanneer u denkt: "Dat is niets voor mij, wie zit nu op mijn mening te wachten?" is ons
antwoord: "Wij als school, maar ook andere ouders."
Als het om uw kind gaat, bent u de ervaringsdeskundige. Maar dat neemt niet weg dat we van elkaar
kunnen leren. We stellen ons allemaal wel eens de vragen: Hoe doen andere ouders dit? Hoe kan ik
dit het beste aanpakken? In de Ouderkamer kunnen ervaringen en tips worden uitgewisseld en als
het nodig blijkt, kunnen wij wellicht een deskundige vragen.
Hopelijk zien wij elkaar in de Ouderkamer. Om enigszins een idee te hebben hoeveel ouders er
komen, stellen wij het op prijs als u Evelien laat weten of u komt via
evelien.maes@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 11 en 12 is
dat 'Goed gedrag in de gymzaal/speelzaal'. In week 13 en 14 herhalen
we de afspraken rondom 'Goed gedrag in de gang'.
Ook in deze nieuwsbrief weer een tip uit het Pluimenboekje:
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Hou eens een uur lang je kind in de gaten zonder dat het dat merkt. Kijk naar alles wat het doet.
Probeer alles op te schrijven. Waarvoor had je je kind een compliment mogen geven? Je komt er vast
achter dat je kind in een uur tijd heel veel (soms kleine) positieve dingen doet die je misschien
normaal niet zo zouden opvallen. Blijf daarom speuren naar positieve dingen van je kind. Hoe meer
complimenten je geeft, hoe meer positief gedrag het zal laten zien!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie en wanneer in de kleutergroepen
Linda (groep 1/2) gaat vanaf 2 april a.s. met zwangerschapsverlof. De ouders van de kleutergroepen
zijn al eerder via e-mail op de hoogte gebracht over de invulling van het verlof: Myrthe (maandag t/m
woensdag) en Debby (donderdag en vrijdagochtend) zullen Linda samen tot aan de zomervakantie
vervangen. De komende weken draaien zij beide al een aantal keren mee in de groep. Daniëlle en
Mieke zullen samen tot aan de zomervakantie hun groep blijven draaien. Ilse blijft om de week op
woensdag in de groep, zodat hier geen wisseling van leerkracht meer plaatsvindt. Als school zijn wij
ervan overtuigd dat wij op deze manier voor alle groepen een rustige en fijne invulling geven aan het
zwangerschapsverlof van Linda.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parkeerproblematiek
Op woensdag 28 februari jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de school, gemeente,
wijkagent en buurtbewoners. Hierin is de verkeersproblematiek voor en na schooltijd in de Van
Duivenvoordestraat besproken. In het voorjaar zal de uitrit van de Hertogenstraat worden verbreed.
De verwachting is dat daarmee een gedeelte van de problematiek opgelost zal worden. Mocht dat
niet het geval zijn, dan zal de gemeente voor een gedeelte van ongeveer vijf meter uit de bocht een
verkeersverbod gaan invoeren.
Tevens zal er de komende tijd vaker worden gesurveilleerd en gelet worden op het parkeren. Al
meerdere keren hebben wij aan u gevraagd om samen zorg te dragen voor een veilige
schoolomgeving, we willen hiermee laten zien dat wij het serieus nemen. Wij hebben er alle
vertrouwen in dat wij dit met elkaar kunnen!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen...
Mijn naam is Daan van Loon. Ik ben 40 jaar oud, getrouwd en vader van twee kinderen. In 2001 ben
ik afgestuurd aan de PABO in Breda, nadat ik mijn LIO stage (eindstage) heb gelopen in Zweden en op
basisschool Sint Anna in Molenschot. In Molenschot heb ik na mijn afstuderen nog
invalwerkzaamheden gedaan. Daarna ben ik supermarktmanager geworden bij Albert Heijn. Ik heb
de keuze gemaakt om weer in het basisonderwijs aan het werk te gaan. Dit omdat ik er enorm van
geniet kinderen te helpen in hun ontwikkeling, ze een prettige schooltijd te geven waarin ze
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vertrouwen in hun eigen kunnen krijgen. Omdat het voor mij toch al een tijdje geleden is dat ik in het
basisonderwijs werkzaam was, ben ik vanaf januari stage gaan lopen in groep 4/5 op De Vijf Eiken.
Dit is zo goed bevallen dat ik vanaf 3 april aan de slag ga op de Vijf Eiken in Rijen en op de Anspach in
Dongen. Ik heb er zin in!
Mijn naam is Laura Broenen. Ik kom uit Gilze en ben 16 jaar. Op donderdag en
vrijdag loop ik stage in groep 3 bij Ilse. Ik zit in het eerste jaar van de opleiding
Onderwijsassistent. Hierna wil ik de PABO gaan doen. Ik heb veel zin om alle theorie
die ik op school geleerd heb, toe te mogen passen op deze leuke school!
Mijn naam is Caatje Straver. Op dit moment volg ik de opleiding Helpende Verzorgende aan het
Vitalis college. Hierna ga ik de opleiding Onderwijsassistent volgen. Ik woon in Breda en ben 20 jaar.
In de weekenden ben ik te vinden op het hockeyveld. Vorig schooljaar heb ik op De Vijf Eiken stage
gelopen in groep 1/2. Ook dit school jaar zal ik stagelopen in groep 1/2, op maandag en dinsdag bij
Daniëlle. Ik ben afgelopen maandag 12 maart begonnen en ik heb er veel zin in!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lentekriebels
Elke twee jaar organiseren we in het voorjaar het project Lentekriebels over relaties
en seksualiteit. We volgen hierbij dit jaar het vernieuwde lesprogramma van de
Rutgers Stichting: 'Kriebels in je buik'. Meer informatie volgt snel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasen
Op donderdag 29 maart a.s. staan we met de kinderen stil bij Pasen. We volgen op school onze
methode Trefwoord. Het Paasverhaal zal worden verteld en met de kinderen zullen er matzes
worden gegeten. Het eten van matzes is een traditie waarbij de uittocht uit Egypte onder leiding van
Mozes wordt herdacht. Door ongezuurde broden, matzes, te eten staan we stil bij het feit dat de
mensen moesten vluchten. Zo snel, dat er geen tijd meer was om het brood te laten rijzen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sporttoernooien
Vandaag, 14 maart, en volgende week, 21 maart, kunt u onze leerlingen uit groep 7 en 8
aanmoedigen op de voetbalvelden op het sportpark, waar zij deelnemen aan het
Scholenvoetbaltoernooi! We hopen op twee sportieve middagen, waarbij het weer de spelers en hun
supporters gunstig gezind is. Heel veel succes en plezier!
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Op vrijdag 25 mei vindt de jaarlijkse Scholensportdag voor groep 5 t/m 8 plaats. Het is ieder jaar
weer een enorme uitdaging om voldoende begeleiders te vinden. De leerlingen hebben vorige week
een brief hierover mee naar huis gekregen. Helpt u mee deze dag tot een succes te maken? Lever
dan het strookje onderaan die brief in bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!

