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Van de directie
Rijen, 5 september 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
Wij zijn weer in de pen geklommen om een bijdrage voor de eerste nieuwsbrief van schooljaar
2018-2019 te schrijven. Een schooljaar waarin groep 8 gestart is met het gemis van hun klasgenoot
Jayden. Wij wensen de leerlingen veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Woensdagavond 5
september zullen de kinderen die dit willen uit de groepen 7 en 8 samen met hun ouders en de
leerkrachten stilstaan bij het overlijden van Jayden.
In de tweede week na de zomervakantie hebben de startgesprekken plaatsgevonden. Wij vinden het
ontzettend waardevol en zinvol om samen met u naar de ontwikkeling van uw kind(eren) te kijken.
Daarnaast vinden wij het belangrijk om tijdens deze gesprekken afspraken met elkaar te maken en
verwachtingen uit te spreken. Het voeren van startgesprekken is één van de initiatieven die
voortgekomen is uit de werkgroep Ouderbetrokkenheid, waarbij onze kernwaarden samen en
verantwoordelijk goed tot hun recht komen. Zoals u weet, hebben wij in juni 2018 het Keurmerk
Ouderbetrokkenheid 3.0 behaald. Dit heuglijke feit gaan wij binnenkort met u vieren. Binnenkort
meer hierover!
Een ander idee dat is ontstaan vanuit Ouderbetrokkenheid 3.0, is het organiseren van
inloopmomenten. Dit schooljaar bent u op 10 of 11 september a.s. van 15.15u tot 15.30u en op 12
september a.s. van 12.30u tot 12.45u van harte welkom om in de klassen te komen kijken.
De kernwaarde vernieuwend zult u dit schooljaar vooral terug kunnen zien op het gebied van de
zorg. U hebt reeds via e-mail vernomen dat wij dit jaar gaan werken met een Intern
Ondersteuningsteam (IOT). Anneke Korn en Karlijn Mathijsen komen dit team versterken en stellen
zich voor in deze brief. Daarnaast kunt u ook meer te weten komen over onze andere drie nieuwe
teamleden: Kirsten Smulders, Selma Unal en Lindsey Schuurbiers.

NIEUWSBRIEF 2018-2019
Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van BS De Vijf Eiken

1

In de eerste weken werken we in de klassen vooral aan het neerzetten van een goede basis voor een
fijne sfeer in de klas. Dit vormt een fundament voor de rest van het schooljaar en deze weken
worden daarom ook de gouden weken genoemd. Er wordt in deze weken veel aandacht geschonken
aan groepsvorming. Het vertrouwd voelen, een van onze andere kernwaarden, is een belangrijke
voorwaarde om tot leren te komen.
Naast het harde werken is er ook tijd voor ontspanning. Op een aantal woensdagmiddagen zullen de
leerlingen uit de groepen 7 en 8 sportief actief zijn op het handbalveld. De groepen 1 t/m 3 gaan op
donderdag 13 september a.s. op schoolreis naar pretpark DippieDoe in Best. Op vrijdag 14
september a.s. rijden de bussen met de leerlingen uit de groepen 4 t/m 7 naar pretpark BillyBird in
Hemelrijk.
Wij wensen u fijne weken toe!
Met vriendelijke groet,
Herman Straver
Evelien Maes
Daan van Loon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trefwoord
De komende periode staat het thema 'Presteren' centraal. "In dit thema leren de
kinderen welke betekenis presteren voor mensen heeft. Ze ontdekken dat presteren
waardevol kan zijn omdat je iets tot stand hebt gebracht waarmee je een stap verder
komt. De Bijbelverhalen in dit thema gaan over Salomo, gewaardeerd koning van
Israël vanwege zijn grote prestaties. De wijsheid, rijkdom en status van de koning
worden beschreven als geschenken van God. En dat zelfs deze grote Salomo in de fout kan gaan,
wordt niet verzwegen."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid
Ook dit jaar zullen we werk maken van ouderbetrokkenheid.
Nu we het Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 hebben verdiend,
is het tijd om dat wat we hebben opgebouwd te borgen en op
zoek te gaan naar nog meer verbetering en vernieuwing.
Hiervoor zal een werkgroep worden gevormd en u kunt daar
deel van uitmaken. Ook zijn we op zoek naar ouders die zich
willen aansluiten bij de werkgroep Profilering, die nauw
samenwerkt met de werkgroep Ouderbetrokkenheid.
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Mocht u willen aansluiten bij een van deze werkgroepen dit schooljaar, stuurt u dan een e-mail naar
Anton (anton.wolvekamp@pcpomiddenbrabant.nl). Binnenkort verneemt u overigens meer over de
uitreiking van het Keurmerk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderkamer
Sinds een aantal jaar organiseren wij een paar keer per
schooljaar de Ouderkamer. Dit is een moment waarop wij u als
ouders en ouders elkaar onder het genot van een kop koffie of
thee kunnen ontmoeten. De afgelopen jaren hebben we
verschillende onderwerpen, zoals o.a. de Kanjertraining en
opvoedproblemen, met elkaar besproken. Dit schooljaar willen
we de Ouderkamer in een nieuw jasje steken.
Op dinsdagmorgen 25 september a.s. organiseren Daan en Evelien, onder begeleiding van Astrid
Saman, ouder van school en tevens lid van de OR en de MR, een creatieve ochtend. We gaan met
elkaar winterversieringen knutselen om in de school op te hangen. Tevens is dit een mooie
gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe locatiecoördinator Daan van Loon.
Met het oog op de voorbereidingen, zouden wij graag willen weten wie er komen. U kunt zich
opgeven bij Daan of Evelien via daan.vanloon@pcpomiddenbrabant.nl en
evelien.maes@pcpomiddenbrabant.nl. Wij zouden het heel erg leuk vinden om u in de ouderkamer
te ontmoeten!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 37 is dat
'Goed gedrag in de gang' en voor week 38 en 39 'Goed gedrag in de
kleedkamer'. In week 40 herhalen we de afspraken rondom 'Goed
gedrag op de speelplaats'.
Ook dit schooljaar plaatsen we hier iedere keer een stukje uit het Pluimenboekje, met tips over
complimenten geven aan uw kind(eren). Deze keer:
Een pluim, een aardige opmerking of een compliment werkt als een toverstafje. Geef je kind maar
eens een compliment en kijk wat er gebeurt. Er verandert meteen iets in huis. Het wordt echt
gezelliger. En wie wil dat nou niet!?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Geboren!
Op 13 augustus jl. zijn onze collega Cheryl en haar man Luc de trotse ouders
geworden van Fabiënne Antoinette Patricia Wierikx. Het gaat heel erg goed met
moeder, dochter en vader! Op het geboortekaartje staat de volgende tekst: Met z'n
tweeën was het fijn en het wordt nog leuker, nu we met z'n drieën zijn. Wij wensen ze
veel geluk en liefde met elkaar toe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen... + Breinbrekers
Anneke Korn
Spontaan, actief, betrokken. Na jaren op de J.J. Anspachschool te hebben gewerkt
in verschillende klassen en als begaafdheidscoördinator, mag ik deze taak, naast
mijn werk op de J.J. Anspachschool, ook op BS De Vijf Eiken vorm gaan geven. Het
coachen en ondersteunen van collega’s, samen zoeken naar de onderwijsbehoefte
van een kind binnen de mogelijkheden die we als school kunnen bieden, is mijn
passie. Het praktisch begeleiden van de Breinbrekers op hun weg van
verwondering en ontdekken. Allemaal onderdelen in mijn werk waar ik enorm van
kan genieten. Zoeken naar de ondersteuningsbehoefte en hier op een creatieve
manier vorm aan geven is een uitdaging die ik graag aanga. Verschillende studies zorgden voor een
gedegen basis om kinderen met specifieke zorg te kunnen begeleiden.
Mijn drie kinderen verlaten een voor een het huis, mijn eigen laatste studieboeken zijn uitgelezen.
Genoeg mogelijkheden om op De Vijf Eiken aan de slag te gaan.
Breinbrekers
Dit jaar zullen de kinderen van de Breinbrekers op donderdag in drie groepen bij elkaar komen.
Onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Naast het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken, mogen
de Breinbrekers ook werktijd aanvragen bij de leerkracht om te werken aan het klassenwerk. Dit is
werk waarmee ze in de groep aan de gang gaan. Om dit te kunnen, wordt er door de leerkracht een
analyse gemaakt van vakken die compact aangeboden kunnen worden. Daarnaast ga ik ook dit
schooljaar aan de slag met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Het kan zijn dat ik zelf met de
kinderen werk, of de leerkrachten begeleid in het aanbieden van een verrijkt thema-aanbod.
Wanneer een leerling in aanmerking zou komen voor een verrijkt traject, wordt er altijd eerst contact
met ouders opgenomen en wordt het traject besproken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Even voorstellen...
Karlijn Mathijsen
Mijn naam is Karlijn Mathijsen, inmiddels werk ik 12 jaar met veel plezier bij
PCPO Midden-Brabant. Ik heb lesgegeven in groep 1 t/m 8, ik heb gewerkt als
Intern B egeleider en dit schooljaar staat mij een nieuwe uitdaging te wachten
op BS De Vijf Eiken. Ik zal in groep 5, 5/6, 6 en 7 ondersteunen tijdens de
rekenles, daarbij richt ik mij met name op de leerlingen die de één steraanpak volgen. Door een intensieve samenwerking met de groepsleerkracht
kunnen we samen een zo passend mogelijk aanbod creëren voor alle kinderen
in de klas.
Daarnaast begeleid ik nog enkele leerlingen met een arrangement. In 2012 ben ik afgestudeerd als
gedragsspecialist, gedrag heeft altijd mijn interesse gehad en ik vind het dan ook ontzettend leuk om
hiermee aan de slag te gaan.
Ik woon samen met mijn vriend en onze twee dochters (van 1 en 3,5 jaar) in Dongen. In mijn vrije tijd
tennis ik graag, geniet ik van het buiten zijn en het allermeest geniet ik natuurlijk van ons gezin.
Een leuk avontuur, ik heb er zin in. We maken er een mooi schooljaar van!

Lindsey Schuurbiers
Mijn naam is Lindsey Schuurbiers. Ik ga dit schooljaar als onderwijsassistent aan
de slag op BS De Vijf Eiken. Ik woon in Bergen op Zoom en ben 23 jaar oud. Mijn
hobby's zijn lezen, reizen, koken/bakken en ik hou van lekker eten. Ik zal in de
groepen 1/2, groep 5, groep 5/6, groep 6 en groep 7 te vinden zijn. Ik ga in die
klassen kleine groepjes leerlingen begeleiden. Dit kan in of buiten de klas zijn. Ook
zal ik de leerkrachten ondersteunen met andere taken. Wat ik belangrijk vind, is
dat een kind gezien wordt en dat het kind de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft.
Mocht u vragen hebben, dan hoor ik het graag. Ik heb er heel veel zin in om op BS
De Vijf Eiken aan de slag te gaan!

Kirsten Smulders
Mijn naam is Kirsten Smulders, ik ben 22 jaar oud en woon in Dorst. Dit schooljaar
zal ik samen met Esther in groep 4 staan.
In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden om leuke dingen te doen. Ook lees
ik graag boeken en ga ik lekker naar buiten om te wandelen of te fietsen. Ik kijk er
naar uit om er dit jaar samen met de kinderen een leuk en gezellig schooljaar van te
maken. Mocht u nog vragen hebben, kom dan gerust naar me toe.
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Selma Unal
Ik ben Selma Unal, 39 jaar en moeder van 2 kinderen: een dochter van 3,5 en
een dochter van 1,5. Ik start dit jaar met veel enthousiasme op BS De Vijf
Eiken als parttime leerkracht van groep 5. Ik ben al 14 jaar werkzaam in het
onderwijs en gespecialiseerd in de middenbouw. Na 13 jaar op dezelfde
school was ik toe aan verandering en een nieuwe, uitdagende werkomgeving
waarin ik de kinderen optimaal kan begeleiden in hun ontwikkeling. Ik ben
ervan overtuigd dat ik op BS De Vijf Eiken deze omgeving heb gevonden en ik
start dan ook met veel plezier en vertrouwen het nieuwe schooljaar met
groep 5 en nieuwe collega's!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beachhandbaltoernooi
Van de buurtsportcoach

Het beachhandbaltoernooi komt er weer aan! Dit schooljaar kunnen de groepen 7 en 8 weer met
veel sportief plezier strijden op het beachhandbalveld om de eerste plaats. Het toernooi vindt plaats
bij RHV (Sportparkweg 21, Rijen) op de volgende data:
-

Jongens: woensdag 12 september
Meisjes: woensdag 19 september
Reservedatum: woensdag 3 oktober

De toernooien duren van 13.30u tot ongeveer 17.30u, waarbij de eindtijd afhankelijk is van het
aantal deelnemende teams.
Inschrijven kan op een poster die in of bij de klas hangt of via e-mail: ciska-sportabg@outlook.com.
Een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 9 spelers. Inschrijven kan t/m 5 september voor de
jongens en t/m 12 september voor de meisjes. Uiteraard is iedereen van harte welkom om te komen
kijken! Voor vragen kunt u terecht bij de contactpersoon sport van uw school of bij buurtsportcoach
Ciska Bleijenberg.
De commissie Scholentoernooien Gilze en Rijen

