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Van de directie
Rijen, 5 december 2018
Beste ouder(s), verzorger(s),
De decembermaand, wat is dat toch een heerlijke maand vol met tradities en gezellig samenzijn. Vol
verwachting stonden wij op 4 december met alle kinderen en een aantal ouders op het plein te
wachten. Zou de goede Sint wel komen? Wat waren we opgelucht toen we in de verte een mooie
rode brandweerauto aan zagen komen rijden met daarin de Sint en zijn Pieten. Ze zijn de hele dag op
school gebleven. Wij vonden het een geslaagd feest.
Het Vijf Eiken Theater had dit juist als thema: 'Feest'. Dit hadden we zo gekozen omdat we op deze
manier de uitreiking van het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 met iedereen wilden vieren. Het was
mooi om de optredens van alle kinderen te zien. Wat wij vooral ook heel bijzonder vonden, is de
betrokkenheid van alle ouders. Onder het genot van een hapje en een drankje, hebben zij kaartjes
ingevuld met tips en tops voor de werkgroep Ouderbetrokkenheid. Dank u wel daarvoor.
In deze nieuwsbrief zullen we u o.a. voorstellen aan Viola van Kats, een nieuwe collega. Ze komt ons
team op maandag, dinsdag en woensdag versterken.
Binnenkort zal het hele schoolgebouw weer volledig in kerstsfeer zijn, met de kerststal in de gang en
de lichtjes in de kerstbomen. We kijken uit naar donderdagavond 20 december a.s. Dan komen alle
kinderen naar school om gezamenlijk het Kerstfeest te vieren. Op vrijdagmiddag 21 december a.s.
begint dan om 12.00u voor iedereen de vakantie!
Met vriendelijke groet,
Herman Straver
Daan van Loon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Trefwoord
De komende periode staat het thema 'Meetellen' centraal. "In dit thema staan de
kinderen stil bij de vraag wat het voor de mens betekent om mee te tellen in een
groep. Zij worden zich bewust van de spanning die ontstaat wanneer mensen niet
volwaardig meetellen, terwijl ieder mens daar recht op heeft. Ze denken na over extra
aandacht die gegeven wordt aan kwetsbare groepen in de samenleving.
Uiteraard zal er ruimschoots aandacht worden geschonken aan het Kerstfeest. We lezen over Jezus'
geboorte, beschreven door de evangelist Lucas die het koningschap van Jezus als volgt schetst:
waakzaam en zorgzaam als een herder, het oog speciaal gericht op de kwetsbare."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid
Op donderdag 29 november jl. ontving BS De Vijf Eiken het Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 uit
handen van Minke Bruning van CPS (Christelijk Pedagogisch Studiecentrum). Na een traject van drie
jaar werken aan het concretiseren van een tiental criteria door een hecht team van ouders een
leerkrachten hebben we ons doel bereikt. We gaan hier natuurlijk mee verder, inmiddels is er alweer
een nieuwe werkgroep druk in touw om nog meer werk te maken van Ouderbetrokkenheid. Namens
de werkgroep dank aan alle ouders voor hun input tijdens de gezellige bijeenkomsten in het
speellokaal en alle kinderen en leerkrachten voor de smakelijke hapjes, drankjes en extra feestelijke
optredens in het Vijf Eiken Theater!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 50 en 51 is
dat 'Goed gedrag buiten de poort en op de openbare weg'. Na de
kerstvakantie herhalen we de afspraken rondom 'Goed gedrag in de
aula'.
Ook in deze nieuwsbrief weer een tip uit het Pluimenboekje:
Jonge kinderen reageren meestal heel goed op complimenten, op welke manier je ze ook geeft.
Oudere kinderen vinden complimentjes soms vervelend. Ze raken dan geïrriteerd of schamen zich een
beetje. Ze vinden het vaak prettiger als complimenten ‘privé’ gegeven worden, zodat niet iedereen
het hoort. Ook een high-five of ander positief teken waarderen zij!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --

Online fotoalbum - wijziging
Door de verscherpte wetgeving rondom privacy (AVG) zult u wellicht gemerkt hebben dat er minder
foto's dan voorheen met u worden gedeeld in bijvoorbeeld de Nieuwsbrief en op Facebook. We zijn
achter de schermen druk bezig om een en ander zo te organiseren dat we uiteraard rekening houden
met de door u opgegeven voorkeuren omtrent foto's waar uw kind op staat, naast onze wens om
toch regelmatig onze school zichtbaar te maken voor u als ouder, maar ook voor de buitenwereld. Dit
heeft vooralsnog geresulteerd in het afschermen van ons online fotoalbum. U kunt vanaf heden bij
het afgeschermde fotoalbum komen via https://myalbum.com/bsdevijfeiken. Het wachtwoord dat u
dient in te vullen is: onlinefotoalbum5eiken2018.
Het fotoalbum is via de app tijdelijk niet bereikbaar. We gaan er
vanuit dat u bovenstaande inloggegevens niet met derden
deelt. Door de verscherpte wetgeving kunnen wij uw spontaan
gemaakte foto's helaas niet in het schoolalbum plaatsen of
delen op Facebook. Wij verzoeken u hierbij om de wens van
andere ouders rondom het al dan niet maken en delen van
foto's op social media waar hun kind op staat te respecteren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van de MR
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Dit betekent dat iedere
belangstellende de medezeggenschapsraadvergadering kan bijwonen.
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De raad bepaalt of en wanneer een belangstellende het woord mag voeren. Op
https://www.bsdevijfeiken.nl/voor-ouders/mr/ leest u meer over de werkzaamheden van de MR.
Wilt u een vergadering bijwonen? Stuur een mailtje of spreek een van de MR ouders aan. Ook voor
andere zaken kunt u contact opnemen met de MR. Mail ons via:
mr.vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inlogproblemen met het ouderportaal
Eerder dit schooljaar is er een e-mail verstuurd met daarin informatie rondom de inlogproblemen in
het ouderportaal. Inmiddels hopen wij dat u allemaal weer toegang hebt tot het portaal en alle
gegevens van uw kind(eren) weer in kunt zien. Mocht dit nog niet het geval zijn, dan kunt u
onderstaande stappen volgen om weer succesvol in te loggen:
▪
▪
▪
▪

Verwijder uw browsergeschiedenis van uw laptop/telefoon
Vraag een nieuw wachtwoord aan
Open de link en maak een nieuw wachtwoord aan
(deze stap pas uitvoeren wanneer de browsergeschiedenis is verwijderd)
U hebt weer toegang tot uw account in het ouderportaal

Wij raden u ook aan om gebruik te maken van de webbrowser Google Chrome. Chrome ondersteunt
verreweg de meeste websites en levert de minste problemen op. Mocht het bij het inloggen nog niet
lukken, meld dit dan alstublieft aan de leerkracht van uw kind(eren). U zult dan vanuit school een
e-mail ontvangen om een nieuw wachtwoord aan te vragen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen…
Mijn naam is Viola van Kats. Ik ben 35 jaar en woon samen met
mijn vriend Ron en twee zoontjes Daaf (4 jaar) en Juul (2 jaar) in
het mooie Oosterhout. Sinds 1 december ben ik werkzaam op BS
De Vijf Eiken. Op maandag, dinsdag en woensdag zal ik voor
groep 8A staan. Ik heb 14 jaar met veel plezier op een
basisschool in Utrecht gewerkt. Ik ben vooral werkzaam geweest
als groepsleerkracht in de groepen 1 t/m 5 en als leesbegeleider
voor kinderen met een leesachterstand en/of dyslexie. Na 14 jaar
vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging. Daarnaast vind ik het
heerlijk om de file gedag te zeggen en dichtbij huis werkzaam te zijn. Ik kijk er ontzettend
naar uit om de kinderen, collega’s en ouders te ontmoeten! Tot ziens!
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Mijn naam is Romy Alberts en ik ben 18 jaar oud. Op het
moment doe ik de opleiding Onderwijsassistent op het Vitalis
College in Breda. Waarschijnlijk hebt u mij al zien wandelen in de
gangen, want ik loop namelijk sinds 31 oktober tot aan het einde
van het schooljaar stage op woensdag en donderdag in groep 5
bij Selma en Marlene. Buiten schooltijd heb ik ook nog een
bijbaantje bij Kruidvat en Bakkerij Vromans. In mijn vrije tijd vind
ik het ontzettend leuk om samen met mijn vriendinnen te
shoppen of om gezellig bij te kletsen.
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