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Van de directie
Rijen, 4 juli 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018. Een mooi moment om terug te blikken op
het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het schooljaar dat voor ons ligt.
We zijn er trots op dat wij samen met u gewerkt hebben aan de
ontwikkeling van uw kind(eren). Tijdens de startgesprekken, die
in de tweede week na de zomervakantie hebben
plaatsgevonden, zijn hierover afspraken gemaakt. Wij ervaren
deze gesprekken als zeer zinvol, wat natuurlijk ook geldt voor
alle andere gesprekken. Wij zijn blij dat u de school weet te
vinden als gesprekpartner.
Regelmatig zijn er ouders/verzorgers op school aanwezig om te helpen bij allerlei activiteiten. Wij
willen u vanaf deze plek bedanken voor deze betrokkenheid en zullen onze waardering binnenkort
op een andere manier kenbaar maken. De kroon op onze samenwerking met u is het behalen van het
keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0!
Als wij door het gebouw lopen, dan constateren we keer op
keer weer dat er een fijne sfeer heerst, wat maakt dat de
kinderen zich vertrouwd voelen. Door de
gedragsverwachtingen weten de leerlingen wat er van hen
wordt verwacht. Dit geldt zowel in het gebouw, buiten op
straat en als we ergens op bezoek gaan. Regelmatig krijgen we
van externen een compliment dat onze kanjers zich zo goed
gedragen.
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Tijdens de Kanjerlessen, die elke week in alle klassen worden
gegeven, leren de kinderen om respectvol met zichzelf, elkaar
en de school om te gaan. Daarnaast geven wij de leerlingen het
vertrouwen dat wij ervan uitgaan dat zij verantwoordelijk
omgaan met de materialen in en om de school. Samen met u
voelen wij ons verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw
kind(eren). De eerder genoemde startgesprekken dragen
daaraan bij.
Komend schooljaar gaan wij werken met een intern
ondersteuningsteam. In dit team zitten mensen met een
specialisme op het gebied van rekenen, gedrag, interne zorg en
hoogbegaafdheid. Dit team is onder andere verantwoordelijk
voor het vormgeven van de zorg voor kinderen die een extra
steuntje in de rug nodig hebben.
We gaan komend schooljaar ook voor het eerst werken met
een gediplomeerd onderwijsassistent: Lindsey Schuurbiers. In de laatste week van de zomervakantie
zullen wij u een e-mail sturen waarin u onder andere kunt lezen op welke dagen en in welke groepen
Lindsey ingezet gaat worden. Wij heten Lindsey vanaf deze plek van harte welkom en vinden het erg
leuk dat zij ons team komt versterken.
In een eerdere mailwisseling heeft u al kunnen lezen dat Daan van Loon als locatiecoördinator is
aangesteld en dat Selma Unal voor drie dagen de leerkracht van groep 5 wordt. Karlijn Mathijsen en
Anneke Korn maken deel uit van het intern ondersteuningsteam.
Natuurlijk zijn wij, en met name de leerlingen, actief geweest op het
gebied van sport: verschillende sporttoernooien, de
Scholensportdag, Het Vijf Eiken Kampioenschap en natuurlijk de
sponsorloop voor KiKa van vorige week. Ook zijn er verschillende
uitstapjes gemaakt, zoals o.a. museumbezoeken.
Rest ons nog om iedereen een hele prettige zomervakantie te wensen! Wij zien iedereen graag op
maandag 20 augustus a.s. uitgerust en vol met vakantieverhalen terug op De Vijf Eiken!
Herman Straver
Evelien Maes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Bordjes aan het hek
Waarschijnlijk is het een aantal van u al opgevallen dat er sinds kort bordjes aan het schoolhek
hangen. Hierop wordt aangegeven dat het plein na schooltijd niet toegankelijk is voor onbevoegden.
De reden hiervoor is dat er meerdere keren vernielingen hebben plaatsgevonden op het schoolplein.
Door het plaatsen van deze bordjes kan de politie optreden in geval van ongewenst gedrag.
De kinderen zijn natuurlijk nog steeds welkom op het schoolplein na schooltijd, mits zij zich goed
gedragen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schoolkrant
In de laatste schoolweek van dit jaar hebben we voor u nog een digitale verrassing, te weten onze
digitale zomerschoolkrant! Neem een kijkje op http://bsdevijfeiken.blogspot.com/.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsorloop
De foto's van de sponsorloop en andere hoogtepunten dit schooljaar zijn te
bewonderen via https://myalbum.com/vijfeiken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sport'sCool
In de speciale bijlagen bij deze laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar, ontvangt u (nogmaals) de
jaarplanning van Sport'sCool en alvast de poster van het eerste blok van het schooljaar 2018-2019.

