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

Van de directie
Rijen, 30 mei 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
U ontvangt alweer de negende nieuwsbrief van dit schooljaar. Nog twee te gaan en dan zit het
schooljaar er weer op. Klinkt cliché, maar ook dit jaar voelt het of het schooljaar voorbij is gevlogen.
In de weken die nog voor ons liggen zullen de leerlingen en leerkrachten nog hard aan het werk gaan
om de laatste doelen te behalen en zal er ook tijd zijn voor gezellige en sportieve activiteiten.
Graag blikken wij terug op de afgelopen weken. De leerlingen van groep 8 hebben zich in de week
van 17 april jl. gebogen over de IEP toets. Wij zijn erg trots op de uitslag, waarover u in deze
nieuwsbrief meer kunt lezen!
Wij feliciteren de leerlingen van groep 7 met het behalen van hun verkeersdiploma en wensen hun
veel veilige fietskilometers toe.
De Koningsspelen zijn zowel door de leerlingen als de leerkrachten
als een groot succes ervaren. Wat we ook kunnen zeggen over het
optreden van onze schoolband/koor op woensdag 25 april jl.
Op sportief gebied hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 op
vrijdag 25 mei jl. hun hart op kunnen halen. En in deze nieuwsbrief
kunt u meer lezen over het voetbaltoernooi van groep 5/6.
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Hebt u morgen, donderdag 31 mei, het Vijf Eiken Theater al in uw agenda staan? We hopen
natuurlijk dat u komt kijken! Over een paar weken vindt de Avondvierdaagse plaats. Wij wensen
iedereen die meeloopt alvast veel wandelplezier toe. Het hele schooljaar kijken de leerlingen uit
groep 8 er al naar uit. Op woensdag 13 juni a.s. gaat het dan eindelijk gebeuren: de leerlingen gaan
op kamp. Wij wensen hen heel veel plezier toe!
Herman Straver
Evelien Maes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trefwoord
De komende periode staat het thema 'Macht' centraal. "In de koningsverhalen uit de
Bijbel draait het voortdurend om de vraag welke betekenis macht heeft voor de mens.
Het meest bijzondere van deze Bijbelse verhalen is daarbij de verrassende
kanttekening: de koning heeft eigenlijk geen macht! Een koning van Israël is koning in
naam van God en in dienst van het volk. Maar dat begrijpen die koningen niet altijd.
De verhalen over David en Saul zijn op dit punt heel duidelijk: de macht moet gericht zijn op het
geluk en welzijn van mensen, niet op eigenbelang."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid
Keurmerk
Op 7 juni a.s. vindt in de ochtend de keuring plaats voor het Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0.
Enkele leerkrachten, ouders van de werkgroep en enkele leerlingen zijn gevraagd deel te nemen aan
de 'interviews', zodat de keurende instantie: CPS, een zo compleet mogelijk beeld krijgt van hoe we
op onze school invulling geven aan Ouderbetrokkenheid. In de volgende nieuwsbrief kunnen we u
hopelijk heuglijk nieuws mededelen!

Ouderkamer
Op dinsdag 5 juni a.s. wordt de laatste ouderkamer van dit schooljaar georganiseerd. Omdat de
vorige ouderkamer niet door is gegaan vanwege afwezigheid van Evelien, komt het thema van die
keer nog een keer aan de orde. 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."
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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 ons 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 22 en 23 is
dat ‘Goed gedrag op de trap. In week 24 herhalen we de afspraken
rondom 'Goed gedrag: hoe te reageren op bekrachtiging/beloning’.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geboren!
Op woensdag 2 mei jl. is Mathijs geboren. De kersverse ouders, (juf) Linda en haar
man Björn, zijn dolgelukkig en schreven op het geboortekaartje de mooie woorden:
Een wonder in een wiegje, zo onvoorstelbaar klein. Een wonder in een wiegje, te mooi
om waar te zijn. Wij wensen hen alle geluk en gezondheid!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groepsindeling schooljaar 2018-2019
Volgend schooljaar zullen wij ook met 12 groepen gaan werken. De groepen zullen zijn: groep 1/2,
groep 1/2, groep 3, groep 3, groep 4, groep 4, groep 5, groep 5/6, groep 6, groep 7, groep 8, groep 8.
Zoals u kunt zien gaan we werken met twee groepen 1/2, wat betekent dat er door de leerkrachten
van de betreffende groepen een nieuwe verdeling wordt gemaakt. Dit geldt ook voor het verdelen
van de huidige groep 2 leerlingen over twee groepen 3. De huidige groep 7 leerlingen zullen verdeeld
worden over twee groepen 8. De komende weken zullen de leerkrachten zich buigen over een
zorgvuldige verdeling. Op woensdag 20 juni a.s. maken wij de verdeling en de leerkrachten van de
groepen bekend.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Studiedag; alle leerlingen vrij
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Studiedag; alle leerlingen vrij
Zomervakantie

15-10-2018 t/m 19-10-2018
23-10-2018
24-12-2018 t/m 04-01-2019
04-03-2019 t/m 08-03-2019
19-04-2019
22-04-2019 (= Tweede Paasdag) t/m 03-05-2019
30-05-2019 t/m 31-05-2019
10-06-2019
11-06-2019
08-07-2019 t/m 16-08-2019

Er moet nog een studiedag worden ingepland, in de volgende nieuwsbrief komen we daarop terug.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eén school, één locatie
De afgelopen weken is er grote bedrijvigheid geweest bij Humanitas. De bovenverdieping is
leeggemaakt en op de begane grond zijn er prachtige ruimtes gecreëerd waar de kinderen van de
kinderopvang en de buitenschoolse opvang kunnen worden opgevangen. De buitenschoolse opvang
van Humanitas gaat na schooltijd ook gebruik maken van twee lokalen van De Vijf Eiken. Deze
lokalen worden overdag gebruikt voor lesgevende activiteiten van De Vijf Eiken en na 15.30u worden
de lokalen gebruikt voor de naschoolse opvang van Humanitas. Een mooie vorm van samenwerking
en zeer prettig voor de kinderen, want ze blijven in hetzelfde gebouw.
Vanaf deze week is de aannemer gestart met de verbouwing op de bovenverdieping van gebouw
Humanitas. Er worden daar drie lokalen gerealiseerd waar De Vijf Eiken vanaf het nieuwe schooljaar
gebruik van gaat maken. Gelukkig weer met z'n allen in één gebouw! De planning is dat we in de
laatste week van dit schooljaar kunnen beschikken over deze drie lokalen en in deze week ook zullen
gaan oververhuizen.

Verhuizing
Op donderdag 5 juli a.s. staat de verhuizing van de dependance naar de hoofdlocatie gepland.
Kasten, lesmateriaal, digiborden, chromebooks, leerlingtafels en stoelen en nog veel meer zal in een
gehuurde bakwagen met laadklep worden vervoerd. Voor deze
logistieke operatie zijn wij op zoek naar ouders, opa's, oma's en
andere gespierde handen. Hebt u de mogelijkheid om donderdag 5
juli een dag(deel) te helpen, stuur dan een bericht aan Sven via
sven.vanroij@pcpomiddenbrabant.nl. Bij voorbaat hartelijk dank
voor uw hulp!
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De verbouwing is begonnen, hier komen onze lokalen.

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

Afspraken in de toetsweken
In week 22, 23 en 24 zullen de CITO toetsen worden afgenomen in de groepen 1 t/m 7. Aan u de
vraag om in die weken geen afspraken onder schooltijd te maken bij bijvoorbeeld de huisarts of de
orthodontist. Voor week 23 geldt dat er op woensdag t/m vrijdag geen toetsen worden afgenomen
i.v.m. de Avondvierdaagse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oproep vanuit de MR
Bijna een jaar wordt de tussenschoolse opvang alweer verzorgd vanuit Kinderstralen. Door ouders is
aangegeven dat er wellicht ook andere vormen van tussenschoolse opvang mogelijk zijn, gekoppeld
aan een andere invulling van de lestijden. De MR wil dit graag verder onderzoeken. Binnenkort krijgt
u een vragenlijst, specifiek gericht op lestijden, waarbij ook de tussenschoolse opvang een onderdeel
zal zijn. Op deze manier kunnen we peilen hoe ouders op dit moment over het huidige lesrooster
denken en wat ieders voorkeur is. Het spreekt voor zich dat we alleen een juist beeld kunnen krijgen
als alle ouders deze enquête invullen. Ook de leerkrachten zullen deze lijst invullen omdat hun
mening natuurlijk hierin ook van belang is.
Graag willen we u tevens vertellen dat vanaf volgend schooljaar Ton de Soet zitting zal nemen in de
MR binnen de oudergeleding in plaats van Mieke Muskens.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderstralen: een oproep
We zijn op zoek naar mensen die ons team willen komen versterken! Vindt u het leuk om met
kinderen te werken en hebt u een uurtje tijd tussen de middag van 12.00u tot 13.00u? Wij horen
graag van u! Ook opa's, oma's en andere bekenden zijn van harte welkom! Op de dagen dat u helpt
bij de overblijf, blijven uw kinderen gratis over en ontvangt u een vergoeding van € 9,00 per keer.
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Tevens bieden wij relevante scholing aan, die voor onze medewerkers gratis is. Voor meer informatie
kunt u kijken op www.wordoverblijfmedewerker.nl of contact opnemen met Claudia Vonk
(coördinator, tel. 06-48214870) of Femke Sierksma (regiomanager, tel. 06-38822118, e-mail:
Femke@kinderstralen.nl)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De IEP Eindtoets
In april stond, zoals elk jaar, de landelijke Eindtoets voor groep 8 op het programma. De leerlingen
vonden het, ondanks het advies wat ze al hebben gekregen van Tjitske, erg spannend. Tijdens de
toets zag je duidelijk de spanning verminderen en de tweede dag begonnen ze ook heel relaxed aan
de toets. Inmiddels is de uitslag van de toets binnen. We hebben met de gehele klas 81,7% gescoord.
Het landelijk gemiddelde is 81. Goed gedaan, jongens en meisjes van groep 8. We zijn trots op jullie!
En toen kwam er nog meer goed nieuws voor groep 8. De Vijf Eiken heeft dit jaar de jaarlijks
terugkerende, landelijke wedstrijd: de Bankbattle, gewonnen! Dubbel gefeliciteerd, dus!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voetbalkampioenen
Het is alweer even geleden dat het meisjesteam uit groep 5/6 de eerste prijs in de wacht sleepte
tijdens het Scholenvoetbaltoernooi. Op 16 mei jl. mochten zij daarom deelnemen aan de regionale
finale! Zij hebben dapper gestreden, maar het avontuur is over. Toch zijn we ontzettend trots op
deze sportieve Kanjers!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontruiming, een 'echte' oefening
Onlangs vond er een geplande ontruimingsoefening plaats op school. Dit keer kregen we
ondersteuning van de vrijwillige brandweer. Zij zorgden voor rook en lawaai in de school, door
'knetterkastjes' en een rookmachine te gebruiken. Het was gelukkig maar een oefening, een
waardevolle en leerzame ervaring voor leerkrachten en leerlingen!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie komt tuinieren op 20 juni?
Al het groen op en rond de school wordt op woensdag 20 juni onder handen genomen. Wie kan
daarbij helpen? U kunt zich opgeven via de klassenouder. Bij voorbaat dank!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

