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Van de directie
Rijen, 7 november 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
Wij zijn alweer enige weken, na die heerlijke zonnige herfstvakantie, samen met de kinderen hard
aan het werk. In deze nieuwsbrief zullen vier nieuwe leden van de OR aan u worden voorgesteld.
Voor de herfst en Halloween is de school door deze ouders weer heel sfeervol aangekleed. Wij zijn er
heel erg blij mee, dat we een grote groep ouders hebben die heel actief betrokken is bij onze school.
Ook stellen we in deze nieuwsbrief een nieuwe collega aan u voor. Juf Priscilla gaat op maandag,
dinsdag en woensdag werken in de invalpool voor De Vijf Eiken en de J.J. Anspachschool. Op deze
manier kunnen we eventueel ziekteverzuim zelf oplossen. Verder vindt u nog een stuk over het
overblijven bij Kinderstralen. Wij willen u op de hoogte brengen van de stappen die gezet gaan
worden vanuit Kinderstralen in de komende periode.
Op dinsdag 4 december wordt het weer een gezellige boel op
school omdat wij dan natuurlijk Sinterklaas en zijn Pieten
verwelkomen. Bent u ook benieuwd op welke ludieke wijze dit
gezelschap aan zal komen? Blijft u dan om 08.30u samen met
de kinderen wachten op Sint en Piet om ze te verwelkomen en
toe te zingen. De groepen 1 t/m 4 hebben geluk, want die
zullen tijdens de Schoentjesavond op woensdag 28 november
a.s. Piet Fluks al zien. U krijgt hierover nog informatie.
Met vriendelijke groet,
Herman Straver
Daan van Loon
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Trefwoord
De komende periode staat het thema 'Dromen' centraal. "In de Bijbel komen we
regelmatig dromen tegen die visioenen bevatten van een nieuwe tijd. Een nieuwe
wereld waarover je met open ogen kunt dromen. In het Bijbelboek Jesaja lezen we
hoe God Jesaja in een visioen de opdracht geeft om namens hem tot de mensen te
spreken. Zo wordt Jesaja een profeet: geen magische waarzegger, maar een
boodschapper. We weten best dat niet alle dromen uitkomen. Maar sommige wel!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid & Vijf Eiken Theater
Op donderdag 29 november a.s. is het feest op De Vijf Eiken!
Op die speciale dag ontvangen wij het Keurmerk
Ouderbetrokkenheid 3.0 en dat vieren we natuurlijk. In drie
speciale voorstellingen van het Vijf Eiken Theater staat het
thema 'Feest' centraal. Na afloop van de voorstellingen bent u als betrokken ouder - van harte welkom om een door de
leerlingen verzorgd hapje en drankje te nuttigen in het
speellokaal. Tevens wordt u kort geïnformeerd over het Keurmerk en doen we een vrijblijvend
beroep op uw visie met betrekking tot Ouderbetrokkenheid. De tijden van het Vijf Eiken Theater voor
29 november zijn, zoals reeds vermeld op de schoolkalender:
11.15u-11.45u groep 1-2A, 3B, 5 en 7
13.30u-14.00u groep 1-2B, 4A, 5-6 en 8A
14.30u-15.00u groep 3A, 4B, 6 en 8B
We hopen u die dag te zien bij de voorstellingen en na afloop om met ons het behalen van het
Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 te vieren!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderkamer
Op 14 november a.s. wordt van 8.30u tot 10.00u voor voorlopig de laatste keer de Ouderkamer
georganiseerd. U bent van harte welkom voor een informele bijeenkomst, onder het genot van een
kopje koffie en een leuke activiteit!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3

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 46 en 47 is
dat 'Goed gedrag in algemene ruimtes'. In week 48 en 49 herhalen
we de afspraken rondom 'Goed gedrag in de ZW'.
Ook in deze nieuwsbrief weer een tip uit het Pluimenboekje:
Als kinderen vaak een compliment krijgen…
… wordt het duidelijk voor hen welk gedrag ze wel en welk gedrag ze niet moeten laten zien. Dat
geeft een veilig gevoel.
… slapen ze ’s nachts beter, omdat ze zich veilig voelen.
… hoeven ze geen andere manieren uit te proberen om aandacht van je te krijgen.
… krijgen ze een positieve band met jou.
… willen ze graag nieuwe dingen leren.
… krijg je zelf ook een positief gevoel!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geboren!
Marleen en Stephan zijn op 15 september jl. de trotse ouders geworden van een
stralende dochter: Zoë. Wij wensen hen alle geluk en gezondheid! Op het kaartje stond
de volgende tekst: "Kleine handjes, kleine teentjes, zo lief en nog zo zacht. Ons kleine
wonder, waar wij zo lang op hebben gewacht."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van de MR
Op de informatieavond van Kinderstralen is er aangegeven om een enquête te houden over de
huidige schooltijden en een evt. in te voeren continurooster. Deze enquête is net voor de
zomervakantie gehouden op initiatief van de MR. Zowel onder de ouders als onder de leerkrachten
is er een enquête afgenomen. Helaas heeft maar de helft van de ouders de enquête ingevuld. De
uitkomsten van de enquête zijn daarmee onvoldoende representatief. Er zal dus geen verandering
plaatsvinden ten aanzien van de schooltijden. De MR betreurt deze lage respons, maar wil bij dezen
toch de ouders en leerkrachten die hieraan mee hebben gewerkt bedanken voor hun deelname!
Desalniettemin willen we u de samenvatting van het onderzoek niet onthouden: 78% van de ouders
is tevreden over de huidige schooltijden. De voorkeur is een begintijd van 08.30u en een eindtijd van
15.15u; 40% van de ouders vindt het waardevol als de school overgaat op een continurooster, 32%
vindt het misschien waardevol.
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Ouders geven de voorkeur aan een pauze van een uur. Veel ouders waarderen de vrije
woensdagmiddag. Ook zijn veel ouders positief over een aaneengesloten programma met onderwijs,
opvang, sporten en ontspanning.
Hebt u vragen of wilt u contact opnemen met de MR? Mail naar:
ouder2.mrvijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen…
Ik ben Priscilla van den Kieboom, 36 jaar en woon in Dongen. Daar
woon ik met mijn man en kinderen (Milan van zeven, Quint van vier
en Vigo één jaar oud). In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief
bezig te zijn, een lekker stukje te wandelen of om met vrienden iets
af te spreken. De afgelopen twaalf jaar heb ik binnen Stichting Initia
gewerkt in verschillende groepen. Ik wilde graag een andere
uitdaging aangaan en ben per 22 oktober jl. gestart als vaste
invalkracht op de J.J. Anspachschool en BS De Vijf Eiken op maandag,
dinsdag en woensdag. Ik hoop u snel eens te zien!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe leden van de OR stellen zich voor
Hallo, mijn naam is Patricia Vissers, 32 jaar en samenwonend met Paul
en onze prachtige dochter Tess, die nu in groep 3 zit. Ik ben werkzaam
als pedagogisch medewerker bij POV de Speeldoos en dit doe ik al 11
jaar met veel plezier. Ik heb me aangemeld als lid van de OR, omdat
het me leuk lijkt om actief betrokken te zijn bij de school en leuke
activiteiten te organiseren waar ik mijn steentje aan kan bijdragen.
Hallo, ik ben Marieke Alberts. Mijn kinderen Ruben, Floris en Emma
van Dijk zitten nu voor het vierde jaar op de Vijf eiken. Een paar jaar
ben ik luizenmoeder geweest, maar nu heb ik de overstap gemaakt naar de
Ouderraad. Ik vind het belangrijk dat kinderen op school, naast het leren, ook
veel plezier hebben. Daarom help ik met de OR graag bij het organiseren van
de ‘extra activiteiten’ in en buiten de lessen. En om de school in thema aan te
kleden in bepaalde perioden van het jaar. Er is altijd veel te doen en dat
probeer ik te combineren met mijn baan als beleidsadviseur landschap in
Goirle. In mijn vrije tijd geniet ik van mijn tuin of wandel ik in de bossen. Ik heb
er zin in, en hoop jullie te zien bij een van de vele activiteiten het komende
jaar.
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Mijn naam is Patty van Hees, moeder van Justin. Tot nu toe sta ik als ik mijn
zoontje ophaal op de kleuterplein. Vorig schooljaar hielp ik wel eens mee op
school als het nodig was. Mede daardoor zit ik vanaf dit
schooljaar bij de OR wat ik ook met veel plezier doe. Jullie
zullen mij dus regelmatig binnen school wel ergens zien!
Ik ben Marloes Verbunt, 34 jaar, Ik heb een dochter van 4 jaar
oud: Faya en zij zit in groep 1 bij juffrouw Mieke en Linda. Zelf
volg ik momenteel de opleiding voor doktersassistente en loop
ik stage in een gezondheidscentrum.

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

Trefbaltoernooi
Dit jaar kwam De Vijf Eiken uit met maar liefst drie teams
tijdens het Scholentrefbaltoernooi op 31 oktober jl. in de oude,
vertrouwde Margriethal. Ze hebben daar, onder aanmoediging
van een bomvolle tribune vol fans, maar liefst twee medailles in
de wacht gesleept. We feliciteren de jongens en meisjes uit
groep 5, 5/6 en 6 met dit schitterende resultaat!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van Kinderstralen
De afgelopen periode zijn er een aantal wisselingen geweest in de functie van
overblijfcoördinator. Dit heeft voor onrust bij de overblijf gezorgd. Op dit
moment zijn we hard aan het werk om de rust weer terug te laten keren. Zo
hebben we Ineke van der Sluis aangenomen als coördinator. Zij is moeder van
twee kinderen op school en heeft al eerder bij ons gewerkt als
overblijfmedewerker. Wij zijn er van overtuigd dat zij de juiste persoon is om
de overblijf op De Vijf Eiken te gaan coördineren.
Tevens hebben we met het overblijfteam rond de tafel gezeten om alle neuzen
weer dezelfde kant op te krijgen en zal er binnenkort coaching on the job gaan plaatsvinden onder
begeleiding van een pedagogisch medewerker van Kinderstralen. Ook wordt het aanbieden van
activiteiten tijdens de overblijf weer opgepakt, zodat de kinderen zich niet hoeven te vervelen. Dit
houdt in dat de kinderen kunnen kiezen voor binnenspelen (knutselen, spelletjes doen) of
buitenspelen waar ze regelmatig mee kunnen doen aan een activiteit. Verder hebben we een aantal
nieuwe medewerkers aangenomen. Hiermee is ons overblijfteam qua aantal op orde en draaien we
dagelijks met voldoende mensen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.
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Wij hopen van harte dat uw kind het naar zijn zin heeft tijdens het overblijven. Mocht u vragen of
opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met Ineke of Femke.
Met vriendelijke groeten,
Ineke van der Sluis, coördinator 06-48214870
Femke Sierksma, regiomanager 06-38822118

