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

Van de directie
Rijen, 10 oktober 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
Met de herfstvakantie voor de deur komt deze nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief kijken we terug
op de afgelopen tijd. Zoals bijvoorbeeld de Gouden Weken, de drukbezochte inloopmomenten en de
schoolreis. De schoolreis was een grote belevenis. Het was supergoed weer en de kinderen hebben
naar hartenlust kunnen spelen. Tevens brengen we u weer graag op de hoogte van wat er komen
gaat. Ook wordt u in deze nieuwsbrief voorgesteld aan een nieuwe collega. Wij wensen jullie
allemaal een hele fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Herman Straver
Daan van Loon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trefwoord
De komende periode staat het thema 'Verfraaien' centraal. "In dit thema lezen we het
Bijbelverhaal over de Syrische generaal Naäman en de profeet Elisa. De ontmoeting
tussen die twee zorgt voor een grote domper: geen grote, indrukwekkende rituelen
zorgen voor geluk, een simpele onderdompeling in de rivier de Jordaan volstaat.
In dit thema zoeken de kinderen naar de betekenis die schoonheid voor mensen kan
hebben en stellen daarbij de vraag of een mooie buitenkant kan bijdragen aan levensgeluk."
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Ouderbetrokkenheid
Kort na de vakantie komt de nieuwe werkgroep
Ouderbetrokkenheid bij elkaar om de plannen voor dit
schooljaar te bespreken, waaronder uiteraard de uitreiking van
het Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0. Vijf ouders en even
zoveel leerkrachten slaan de handen ineen om ook dit
schooljaar werk te maken van ouderbetrokkenheid. We
houden u (via de nieuwsbrief) uiteraard op de hoogte!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 43 en 44 is
dat 'Goed gedrag op de trap'. In week 45 herhalen we de afspraken
rondom 'Hoe reageer je op bekrachtiging en beloning?'.
Ook in deze nieuwsbrief weer een tip uit het Pluimenboekje. Deze keer, kort maar krachtig:
Een pluim of een compliment geven is makkelijk. Kijk wat je kind doet en zeg wat je ziet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In blijde verwachting
Tim en Manon zijn ontzettend blij dat ze in maart 2019 hun eerste kindje mogen
verwachten. Wij wensen hen alle goeds in deze bijzondere tijd!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot ziens!
Vandaag, woensdag 10 oktober 2018, de dag waarop deze nieuwsbrief uitkomt, is voor mij een
speciale dag. Op deze dag ben ik namelijk voor de laatste keer in mijn auto gestapt om te gaan
werken op De Vijf Eiken. Ik ben 8 jaar lang met ontzettend veel plezier naar Rijen gereden.
In augustus 2010 ben ik begonnen op De Vijf Eiken als leerkracht in groep 4/5. Na anderhalf jaar
met veel plezier voor de klas te hebben gestaan, ben ik locatiecoördinator geworden. Samen met
Herman en het team heb ik hard gewerkt aan een school waar ik trots op ben.
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Het doet daarom best wel pijn om 'mijn' school te verlaten. Maar ik ben ook dankbaar dat ik de kans
krijg om alles wat ik de afgelopen jaren heb geleerd op een andere school in te gaan zetten.
Ouderbetrokkenheid is één van de ervaringen die ik mee ga nemen naar CBS De Fontein in Breda.
Ik wil u als ouders bedanken voor de samenwerking en de leerlingen voor de gezellige tijd! Ik
wens jullie allemaal alle goeds toe. Ik geef het stokje vol vertrouwen door aan Daan van Loon en
wens hem veel plezier toe met het team, de ouders en de leerlingen van De Vijf Eiken. Aangezien ik
binnen Stichting PCPO Midden-Brabant blijf werken, zeg ik 'Tot ziens' omdat ik vast nog weleens
langs zal komen op De Vijf Eiken!
Hartelijke groet,
Evelien Maes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen...
Inge van Daelen
Mijn naam is Inge van Daelen en ik kom vanaf heden op donderdag en vrijdag
invallen als dit nodig is. Ik ben veertien jaar in het onderwijs werkzaam geweest en
nu mijn drie kinderen naar school zijn heb ik weer zin om vol enthousiasme aan de
slag te gaan. Ik hoop jullie allemaal een keertje te ontmoeten op De Vijf Eiken!

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

Gouden Weken
Tijdens de zogeheten Gouden Weken aan het begin van het schooljaar hebben er veel bijzondere en
leuke lessen en activiteiten omtrent de sociaal-emotionele (groeps)vorming plaatsgevonden. Hierbij
een impressie…
Groep 1/2
Handpop Max van de Kanjermethode heeft elke week samen met de kleuters een ballon kapot
geprikt. In deze ballonnen zaten verschillende opdrachten zoals jezelf voorstellen, kennismakingsspelletjes, samen buiten stoepkrijten, in de gymzaal samenwerken met de parachute en een
Kanjertijger knutselen.
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Groep 3a
Er is vooral veel aan 'vertrouwen in elkaar'
gewerkt. 'Laat je maar achterover vallen, je
klasgenoot vangt je op en laat je niet vallen.'
Geblinddoekt over ongelijke tafels lopen. Een
klasgenoot zegt hoe je moet lopen.
En natuurlijk elkaar complimenten geven!

Groep 4B
Voor de Gouden weken hebben we allerhande activiteiten gedaan, zoals het 'Wie ben jij?' bordspel.
In groepjes van vier kinderen werd het spel gespeeld en werden er gedurende het spel vragen
beantwoord om elkaar beter te leren kennen.
Groep 5
In groep 5 hebben we de PBS Regel van de week in de klas hangen. Daarnaast hebben we een
klassenregel. Deze week is het bijvoorbeeld: We ruimen snel op, zitten netjes en kijken naar de juf als
zij praat. Daarnaast werken we met 'Wie is de mol?' kaartjes aan het einde van de week. Op
donderdag krijgt één leerling (de mol) een kaartje met een opdracht in zijn/haar etui. Die opdracht
moet de mol twee dagen uitvoeren. De klasgenoten moesten daarna raden wie de mol is. Erg leuk!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag en donderdag hebben alle kinderen, om de Kinderboekenweek nog meer
luister bij te zetten, in de aula een voorstelling gezien over 'Vriendschap', het thema van de
Kinderboekenweek 2018.
De groepen 4 t/m 8 zagen de voorstelling 'DURF' van poppentheatergezelschap Kwadraat. De spelers
gebruikten hiervoor grote manshoge poppen en dezelfde figuren, maar dan klein. Na de voorstelling
was er gelegenheid tot nabespreken. Uit de reacties van de kinderen was te merken dat ze erg onder
de indruk waren, vooral van de 'opa-engel' en het feit dat de poppen zelfgemaakt zijn.
Groep 1 t/m 3 en een aantal kinderen van Humanitas zagen de voorstelling 'Ollie Trollie en Mannetje
Lampenkap. Hier speelde een actrice in een wisselend decor het verhaal van Ollie.
Twee mooie voorstellingen in onze eigen aula. Verduisterd en in orde gemaakt door Gerrit. Waarvoor
dank! We hebben genoten.
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We zien u graag terug op de Kleedjesmarkt, de traditionele afsluiting van de Kinderboekenweek van
De Vijf Eiken, morgenmiddag 11 oktober van 15.00u tot 15.30u op school!

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

Fietsverlichtingscontrole
Woensdag 24 oktober a.s. wordt de jaarlijkse fietsverlichtingcontrole op school gehouden. De
kinderen worden hierbij uitgenodigd met de fiets naar school te komen om hun verlichting
controleren. NB De verlichting wordt gecontroleerd, maar niet gerepareerd.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beachhandbaltoernooi
Dit jaar kwam De Vijf Eiken uit met een team en de meisjes uit groep 7 en 8 hebben het geweldig
gedaan! Na een sportieve middag handbal in het zand, gingen ze met een schitterende medaille naar
huis! Gefeliciteerd!

