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

Van de directie
Rijen, 11 april 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
We hebben de afgelopen tijd al kunnen genieten van de eerste echte, zonnige lentedagen. En in de
wei huppelen al lammetjes, kortom: de lente is begonnen! Wij worden er in ieder geval vrolijk van.
Na het verschijnen van deze nieuwsbrief gaan de leerlingen nog twee weken naar school voordat de
meivakantie op donderdag 26 april om 15.15u begint. Wij wensen iedereen alvast een hele fijne
vakantie toe en zien de leerlingen weer terug op maandag 14 mei.
Voordat de meivakantie begint, staan op vrijdag 20 april a.s. de
Koningsspelen op de kalender. Op deze dag worden er allerlei
sport- en spelactiviteiten aan de leerlingen aangeboden.
Na de meivakantie kunnen de leerlingen zich inschrijven voor
de Avondvierdaagse.
En last but not least: op woensdag 25 april treden onze schoolband en -koor op in de aula! Hierover
leest u in deze nieuwsbrief meer. Veel leesplezier!
Herman Straver
Evelien Maes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Trefwoord
De komende periode staat het thema 'Duurzaam' centraal. "De manier waarop we
omgaan met de aarde hangt samen met onze visie op de wereld. Zien we de aarde als
ons bezit waarmee we naar eigen inzicht mogen doen en laten wat we willen? Of zien
we de aarde als leengoed waarover we verantwoording moeten afleggen? Die laatste
visie komen we onder andere tegen in de scheppingsverhalen in de Bijbel. De mens
krijgt dit kunstwerk te leen om ervan te genieten en zorg voor te dragen. De kinderen onderzoeken
bij dit thema niet alleen de bekende voorbeelden van milieuproblematiek, ze ontdekken ook hoe
mensen nu al werken aan een duurzame wereld. Kinderen denken in dit thema ook na over kleine
concrete bijdragen."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid
Namens de werkgroep Ouderbetrokkenheid kunnen we met gepaste trots mededelen dat we er klaar
voor zijn om als school door te gaan voor het Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0. We hebben alle
hiervoor benodigde documenten verzameld en opgestuurd naar CPS. Nu wachten we op het moment
dat we daadwerkelijk gekeurd gaan worden. Wordt vervolgd!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 16 is dat
‘Goed gedrag in de kleedkamer’. In week 17, 20 en 21 herhalen we de
afspraken rondom 'Goed gedrag op de speelplaats’.
In deze en verdere nieuwsbrieven dit schooljaar geen tips meer uit
het Pluimenboekje, behalve deze: lees het boekje gerust nog eens door, of haal inspiratie uit de
vorige nieuwsbrieven!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enthousiaste ouders gezocht! (m/v)
Namens de Ouderraad
De Ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren van activiteiten op school zoals
bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, carnaval en Pasen. Ook ondersteunen wij de schoolfotograaf
wanneer deze schoolfoto's komt maken en bieden wij een helpende hand tijdens de
Scholensporttoernooien. Kortom: wij zijn betrokken bij veel van de leuke activiteiten die op school
plaatsvinden!
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Wij vergaderen eens in de zes tot acht weken, afhankelijk van
de te organiseren activiteiten. De vergaderingen vinden altijd
plaats bij iemand thuis, zodat eventuele oppasproblemen
opgelost kunnen worden. Lijkt het u leuk om in een gezellig en
enthousiast team mee te draaien en u daarnaast ook actief in
te zetten voor de school van uw kind? Wilt u zich aanmelden?
Stuur dan een e-mail naar ouderraad5eiken@gmail.com o.v.v.
nieuw lid. Heeft u nog vragen? Spreek dan gerust iemand van de Ouderraad aan of stuur een e-mail
naar bovengenoemd adres. Wij hopen uiteraard op veel aanmeldingen!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingang peuterspeelzaal
Vanwege de veiligheid is de tussendeur bij groep 1-2 van Mieke en Daniëlle richting de hal van
Humanitas van een code voorzien, zodat alleen de ouders van de peuterspeelzaal gebruik kunnen
maken van deze deur. Het is daarom niet de bedoeling dat de ouders van De Vijf Eiken hiervan
gebruik maken. Vriendelijk bedankt voor uw medewerking!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schoolband en –koor live on stage!
Na weken repeteren is het zover: op woensdag 25 april a.s. laten de
schoolband en het schoolkoor horen waar ze aan hebben gewerkt. Dit doen
zij samen met enkele leerkrachten, kortom: dit is een show die u niet wilt
missen! Om 11.40u zijn alle leerlingen uit groep 1-2 t/m 5 welkom, om
12.10u komen alle leerlingen uit groep 6 t/m 8 kijken en luisteren naar dit
muzikaal spektakel. Bij dit laatste optreden, dus om 12.10u zijn alle ouders
die willen komen kijken van harte welkom om dit feest bij te wonen. De
ouders van de deelnemers zijn uiteraard bij beide optredens van harte
welkom!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Damkanjers
Deze sportievelingen uit groep 8: Koen, Bram K., Vincent en Bouchra
hebben onlangs meegedaan met het Noord-Brabants
Scholenkampioenschap Dammen en ze zijn daar vierde geworden.
Als beloning mogen ze binnenkort, op 21 april naar de landelijke
halve finale in Gorinchem! Heel veel succes! We zijn nu al trots op
jullie!
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Vooraankondiging Avondvierdaagse
Van 5 t/m 8 juni 2018 vindt de Avondvierdaagse plaats. Op
maandag 14 mei a.s. krijgen de kinderen een
brief/inschrijfformulier mee. Op woensdag 16 mei 2018 kunt u
uw kind(eren) inschrijven op de hoofdlocatie tussen 08.15u en
09.00u en op de dependance tussen 09.30u en 10.00u. Verdere
details leest u in de brief van 14 mei.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Vijf Eiken app, een update
Bij het aanschaffen van de app wordt er om een inlogcode
gevraagd. Deze is belangrijk i.v.m. de privacy-regeling en
daarnaast om o.a. toegang te krijgen tot foto’s en berichten uit
de groep. Bij de nieuwste update die in de maak is komt er naar
alle waarschijnlijkheid de mogelijkheid om zelf uw wachtwoord
op te vragen en opnieuw in te stellen.
Tevens zijn er de laatste tijd problemen ontstaan in de link van
het Ouderportaal (ParnasSys) naar de app. Via de app krijgen voornamelijk Android-gebruikers
regelmatig een foutmelding. Hier wordt aan gewerkt. Handig om te weten: U kunt altijd inloggen via
ouders.parnassys.net om alsnog bij de resultaten van de kinderen te komen. (Bij voorkeur via Google
Chrome, deze browser ondersteunt namelijk vrijwel alles.)

