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

Van de directie
Rijen, 16 januari 2019
Beste ouder(s), verzorger(s),
Onze voornemens voor 2019 hebben wij voor u op papier
gezet. Samen blijven wij zorg dragen voor een zo optimaal
mogelijke ontwikkeling van uw kind. Wij willen ook dit jaar
samen met de kinderen tradities blijven vieren en aan leuke
activiteiten deelnemen. Elke dag zullen wij de leerlingen en
ouders het gevoel geven dat zij welkom zijn op De Vijf Eiken,
wat maakt dat zij zich thuis voelen op school. We blijven een
duidelijke structuur aanbieden en de gedragsregels consequent toepassen, waarbij het uitgangspunt
zal zijn: het positief belonen van goed gedrag. De leerlingen krijgen via de Kanjerlessen handvatten
aangereikt om te leren hoe zij op elkaar kunnen vertrouwen en zorg kunnen dragen voor elkaar. Op
deze manier hopen wij, samen met alle ouders er voor de kinderen weer een mooi jaar van te gaan
maken!
Met vriendelijke groet,
Herman Straver
Daan van Loon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Trefwoord
Deze periode staat het thema 'Leren' met daarin de verhalen over Johannes de Doper
centraal. "Leren draait niet altijd om de juiste antwoorden. Minstens zo belangrijk is
het om de juiste vragen te stellen. In dit thema stellen de kinderen de vraag wat het
betekent dat de mens kan leren en hoe dit kan bijdragen aan zijn ontplooiing tot een
gelukkiger en vollediger mens in relatie tot zichzelf en anderen."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid
De werkgroep kijkt terug op een geslaagde viering rondom de uitreiking van het Keurmerk
Ouderbetrokkenheid na drie jaar hard werken voor en achter de schermen. De opkomst tijdens en na
het Vijf Eiken Theater was, net als de hoeveelheid ingeleverde tops & tips, zeer groot, waarvoor
nogmaals hartelijk dank! Het gezellige samenzijn tijdens de kerstviering heeft zelfs nog wat extra
feedback opgeleverd. We hebben alle ingevulde kaartjes bekeken en daaruit hebben we een aantal
zaken kunnen vissen waar we als werkgroep mee aan de slag willen en kunnen gaan. U wordt hier
uiteraard van op de hoogte gehouden in de Nieuwsbrief. Via deze weg willen we u namens het team
ook hartelijk bedanken voor alle mooie complimenten!
In gesprek met de leerkracht
Eén van de dingen die ons een aantal keer onder ogen kwam, willen we nu meteen even aankaarten:
de contactmomenten tussen u en de leerkracht(en). Blijkbaar is nog niet bij iedere ouder helder dat
u, ook al staan er minder vooraf bepaalde data dan voorheen op de schoolkalender, altijd welkom
bent voor een tussentijds gesprek. Mocht u daar behoefte aan hebben: u kunt altijd een afspraak
hiervoor maken. Dat kan gebeuren op initiatief van de leerkracht, maar dus ook op het uwe. Voelt u
zich ten allen tijde vrij om deze stap te zetten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 4 en 5 is
dat ‘Goed gedrag in de bibliotheek’. In week 6 herhalen we de
afspraken rondom ‘Goed gedrag op het toilet’.
Ook in deze nieuwsbrief uiteraard weer een tip uit het Pluimenboekje:
Als je een kind steeds op dezelfde manier een compliment geeft, loop je het risico dat het minder
effect gaat hebben. Gebruik dus naast ‘gewone’ complimenten ook andere soorten complimenten,
bijvoorbeeld:
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Leg eens een complimentenkaartje of briefje neer op het kussen of in de jaszak van je kind.
Geef een ‘vraag-compliment’. Vraag hoe het je kind gelukt is om dit zo goed te doen. ‘’Hoe is
het je gelukt om zo goed te spelen? Wat deed je precies?’’
Geef een ‘probeer-compliment’. Als je kind het nog niet helemaal goed heeft gedaan, maar
het wel duidelijk goed probeerde te doen. ‘’Ik zag dat je je best deed om stil te zitten bij het
eten. Ik weet dat het heel moeilijk voor je is, knap hoor.’’

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

Schrijft u uw kinderen ook
in?
Binnenkort starten de reguliere Open Dagen weer in
Rijen en omstreken. Zoals u weet organiseren wij
geen centrale Open Dag, maar geldt voor onze
school: Iedere Dag is het Open Dag! Wij willen u
vriendelijk verzoeken om, mocht u nog jonge
kinderen hebben die nog niet naar school gaan, ook
hen alvast in te schrijven op onze school. Zo houden
wij optimaal zicht op ons leerlingaantal. Niet alleen
voor het huidige schooljaar, maar ook voor de
nabije toekomst. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
medewerking, u bent van harte welkom op De Vijf
Eiken!

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

Activiteitengroep
Op 7 januari is de activiteitengroep gestart met kinderen uit
groep 1 en 2 van BS De Vijf Eiken en oudere peuters van
Humanitas. In deze groep richten we de activiteiten op
kinderen die op een bepaald gebied extra aandacht nodig
hebben. Denk hierbij aan NT-2, motoriek en rekenen. Met
deze activiteitengroep kunnen we beter aansluiten bij de
ontwikkeling van de kleuters en peuters.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen…
Ik ben Shirley Mathon, 40 jaar geleden geboren in Oosterhout en daar
woon ik nog steeds met mijn man en twee kinderen. In mijn vrije tijd houd
ik mij graag bezig met fotografie en lees ik graag en zo veel mogelijk! Ook
probeer ik regelmatig te sporten en dat doe ik dan op het voetbalveld. Ik
ben al 20 jaar werkzaam bij kinderopvang Humanitas op kinderdagverblijf
Skoebidoe en BSO Skoebikids. Sinds begin dit jaar is er een nieuwe
uitdaging op mijn pad gekomen en ben ik werkzaam in de activiteitengroep
in het tweede lokaal voorbij de speelzaal van De Vijf Eiken.
Ik heb erg veel zin om hier aan de slag te gaan en om mijn pedagogische achtergrond te gebruiken
om de kinderen in kleine groepjes extra aandacht te geven! U zult mij zien van maandag tot en met
donderdag in de school, dus we komen elkaar vast een keer tegen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van de MR
Tijdens de vergaderingen van de MR wordt met regelmaat de samenwerking met Kinderstralen
besproken. De samenwerking met deze aanbieder van tussentijdse schoolopvang is nu ruim
anderhalf jaar onderweg. In het begin verliep niet alles soepel en waren er soms klachten vanuit
ouders en kinderen. Vanuit de directie zijn er meerdere gesprekken geweest met Kinderstralen.
Tijdens deze gesprekken zijn een aantal knelpunten en klachten besproken. Binnen Kinderstralen is
hier aandacht aan besteed en zijn er acties uitgezet. Dit heeft geleid tot een kwalitatieve inhaalslag,
waarmee de stijgende lijn naar boven is ingezet. Momenteel zijn er dan ook minder klachten vanuit
ouders en kinderen. Ook de leerkrachten merken op dat e.e.a. positief is veranderd.
Ook willen wij het naschoolse programma van Sport’sCool en
Art’sCool onder uw aandacht brengen. Beide programma’s
bieden leerlingen de kans om op een laagdrempelige manier
kennis te maken met sportieve en/of culturele naschoolse
activiteiten. Op de website van http://www.sport-s-cool.nl en
http://www.arts-cool.nl leest u meer over de mogelijkheden.
Vragen aan de MR? 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Meer Muziek!
Ook dit jaar zal Anton, als vakleerkracht Muziek, weer een aantal bijzondere projecten uitvoeren op
school. Uiteraard keert de schoolband terug en het schoolkoor, maar er komt dit jaar ook een…
Nieuwsgierig? Lees de speciale informatiebrief die als extra bijlage samen met deze Nieuwsbrief naar
u is verzonden!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vele handen…
Voor onze leerlingen en specifiek de leerlingen die in het Leerlab zitten, willen we een kast vol
verrijkende en uitdagende materialen realiseren, die bestaat uit vele themamappen. Het uitprinten
en vullen van deze mappen kost best wat tijd, maar vele handen maken licht werk. Wilt u ons hierbij
helpen en hebt u tijd om dit op een, in overleg te plannen, woensdag-, donderdag-, of vrijdagochtend
te doen, stuurt u dan een berichtje naar anton.wolvekamp@pcpomiddenbrabant.nl. Alvast hartelijk
dank voor uw hulp!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanjers!
Af en toe berichten we over individuele prestaties van leerlingen in de
Nieuwsbrief. Zo ook in deze editie. We zijn namelijk eventjes extra trots op onze
leerlingen Stacey en Chelsey die zich onlangs bijzonder sportief hebben ingezet
voor Villa Pardoes! Goed gedaan, Kanjers!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofdluis
Hoofdluis is op veel scholen en ook op onze school een regelmatig terugkerend probleem. Niet gek,
want luizen lopen via het haar over van hoofd naar hoofd. En op school hebben kinderen intensief
contact met elkaar. Vaak controleren en zo snel mogelijk behandelen vormen samen de beste
remedie.
Ontwikkelingen
Er is geen wetenschappelijk bewijs gevonden voor de effectiviteit van de aanvullende maatregelen in
de omgeving. Dus maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen, het gebruik van
luizencapes en het stofzuigen van de auto zijn niet meer nodig, vandaar dat de luizencapes op school
ook weggehaald zijn. Dat scheelt heel veel tijd en stress bij leerkrachten en ouders.
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Luis in je haar? Kammen maar!
Het advies is om het haar van iemand met hoofdluis gedurende twee weken dagelijks te kammen
met een fijntandige kam. Eventueel combineert u het kammen met een antihoofdluismiddel. Verder
is het belangrijk dat ouders huisgenoten controleren en op school bij de leerkracht melden, bij
clubjes en vriendjes ook, dat een kind hoofdluis heeft. In de eerste week na iedere vakantie worden
alle leerlingen in principe door luizenouders op school gecontroleerd. Dit staat ook op de kalender.
Op deze dagen is het fijn als de kinderen schoon en gekamd haar, geen gel of ingewikkelde vlechten
hebben. We zoeken nog ouders die ons hierbij willen helpen op de woensdagochtend. Voelt u zich
geroepen, meldt u zich aan bij juf Ilse via: ilse.eikhout@pcpomiddenbrabant.nl.
Informatie
Als er op school luizen of neten bij uw kind geconstateerd zijn, wordt u persoonlijk door de
groepsleerkracht op de hoogte gesteld. Ook krijgt de hele groep een algemene brief. Na twee weken
volgt dan een nacontrole.
Op de site van de GGD Hart voor Brabant https://www.ggdhvb.nl vindt u als u bij de zoekfunctie 'luis'
invult, heel veel informatie, tips en een filmpje over het controleren en behandelen van hoofdluis.

