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

Van de directie
Rijen, 6 februari 2019
Beste ouder(s), verzorger(s),
De eerste maand na de kerstvakantie is alweer voorbij. Een maand waarin er door de kinderen weer
veel is geleerd en hard is gewerkt. Er zit nu opnieuw een drukke periode aan te komen. Een periode
waarin onder andere de schooladviesgesprekken van groep 8 plaats gaan vinden; de schoolband, het
schoolorkest en het schoolkoor gaan beginnen met repeteren; en de kinderen uit de groepen 1 tot
en met 7 hun rapport mee gaan krijgen. Over deze rapporten kunt u op 18 en 19 maart a.s. met de
leerkracht in gesprek. In de hogere groepen sluiten de kinderen bij deze gesprekken aan. Ze kunnen
zelf heel goed verwoorden waar ze goed in zijn en waarin zij zich nog verder willen ontwikkelen.
Binnenkort zult u op ons gebouw mooie banners vinden. Op deze banners komen onze kernwaarden
te staan. De kernwaarden waar wij als school in geloven en waar we trots op zijn. Deze kernwaarden
zult u ook regelmatig op andere plaatsen in Rijen terug zien komen. Zodat iedereen weet waar wij als
school voor staan.
Met vriendelijke groet,
Herman Straver
Daan van Loon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Trefwoord
Binnenkort staat het thema 'Spreken' centraal. "In het Nieuwe Testament lezen we
over Jezus die het belangrijk vond dat ons spreken sober en oprecht is. Als je
bijvoorbeeld je grootste vragen en diepste zorgen voor God wil neerleggen, dan zijn
een paar eerlijke woorden voldoende. Overigens zegt de daad meer dan het woord. In
dit thema stellen de kinderen zich de vraag hoe zinvol en betekenisvol ons spreken
kan zijn."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid
Binnenkort gaat de werkgroep Ouderbetrokkenheid de mogelijkheid onderzoeken tot het vormen
van een leerlingenraad. We houden u 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 7 en 8 zijn
dat 'Goed gedrag op het toilet' en 'Goed gedrag op de speelplaats'. In
week 9 herhalen we de afspraken rondom 'Goed gedrag in de gang'.
Ook in deze nieuwsbrief uiteraard weer een tip uit het Pluimenboekje:
Je kunt natuurlijk goed gedrag belonen door iets te geven: een sticker, wat lekkers of zelfs geld. Als je
dat echter te vaak doet, worden kinderen daar afhankelijk van en bestaat het gevaar dat ze alleen
nog iets willen doen als ze er wat voor krijgen. Een beloning moet een verrassing zijn en niet altijd
voor hetzelfde gedrag worden ingezet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open Week
U weet het inmiddels: op onze school is het Iedere Dag Open Dag. Om deze slogan te versterken
hebben we komende week - 11 tot 15 februari - een Open Week. Hebt u de poster al opgehangen en
deelt u onze berichten hierover op Facebook? Prijst u onze school ook al aan bij familie, vrienden,
kennissen en buurtgenoten? We zijn erg benieuwd hoeveel geïnteresseerden wij volgende week (en
alle dagen daarna) mogen ontvangen voor een rondleiding door onze school. Wij danken u hartelijk
voor uw medewerking!
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De nieuwe kernwaardenfoto's, prachtig gefotografeerd en vormgegeven door Miranda Mommersteeg.

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

Een vriendelijk verzoek
We merken op dat er regelmatig ouders roken tijdens het halen en brengen van de kinderen (buiten
het hek). Wij kunnen u dat uiteraard niet verbieden, maar verzoeken u wel vriendelijk rekening te
houden met onze kinderen die hierdoor ongewild in aanraking komen met schadelijke stoffen.
Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staking 15 maart
Op vrijdag 15 maart a.s. zal onze school de gehele dag gesloten zijn i.v.m. de aangekondigde
landelijke staking. Er wordt deze keer niet zozeer gestaakt om salarisverhoging of werkdrukverlaging,
het gaat ons en onze collega's in het onderwijsveld om de toekomst van de kinderen. We zien dat er
te weinig gelden beschikbaar zijn/worden gesteld om de kinderen van nu voor te bereiden op de
toekomst, om hen te begeleiden, te ondersteunen en zo te bieden wat ze nodig hebben. Wij danken
u bij voorbaat voor uw begrip.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Even voorstellen…
Mijn naam is Elmar, ik loop stage in groep 3B. Ik ben hier op school, omdat ik
als onderwijsassistent studeer. Ik woon zelf in Tilburg en zit op het Vitalis
College in Breda. Ik werk ook nog bij de Aldi. Ik wil graag doorstuderen voor
Docent Muziek (VO) omdat ik zelf al sinds mijn zevende pianospeel en het
mij als vak ook aanspreekt. Ik ben 17 jaar en heb hiervoor een jaar Applicatie
en Media Ontwikkeling gestudeerd. Mijn hobby’s zijn muziek maken, met
vrienden iets doen - zoals uit eten of naar de bioscoop gaan, fitness en
gamen. Ik blijf op deze school tot het einde van het schooljaar.
Mijn naam is Max van Zon en ik ben 30 jaar jong. Sinds deze zomer ben ik
afgestudeerd aan de Fontys Sporthogeschool te Eindhoven. Tijdens mijn
studie heb ik mij gespecialiseerd in het speciaal onderwijs. Na mijn studie ben
ik dan ook direct in het speciaal onderwijs gaan werken op een leuke school
in Breda, genaamd De Kei. Daarnaast geef ik tennisles in Eindhoven en
afgelopen maand ben ik gestart ik op BS De Vijf Eiken. Een superleuke school
bij mij in het dorp. Het werken met de verschillende doelgroepen vind ik
hartstikke leuk en de combinatie/variatie bevalt mij erg goed.
Naast tennis doe ik fanatiek survival run. Bij ons op de club beter bekend als
'lekker buiten spelen' of 'apenkooien XXL'. Deze sport beoefen ik in Udenhout
twee keer per week, samen met mijn neef.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van de MR
Naast MR lid is Ton de Soet ook lid van de GMR. Deze keer vanuit die hoek een korte
terugkoppeling…
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van PCPO, de koepel waartoe BS De Vijf Eiken
behoort, is op 14 januari jl. uitgebreid gesproken over de wijze van het behandelen van de financiële
cijfers en het mogelijk gebruiken van een deel van de beschikbare reserves voor
onderwijsvernieuwing. Verder is uitgebreid stilgestaan bij de toetreding van een drietal scholen in
Etten-Leur tot de stichting. De integratie wordt voortvarend opgepakt, de financiële consequenties
vallen mee. Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van het onderwijsniveau, mede door
ondersteuning vanuit BS De Vijf Eiken.
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!
Deze week starten de repetities voor de schoolband, koor en orkest. De komende periode zullen we
elke woensdag muziek maken in de aula van 11.30u-12.30u met in totaal maar liefst 25 kinderen!
Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht als u kunt komen kijken en luisteren naar de concerten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taalproject Gilze en Rijen
Alle scholen en een aantal organisaties voor kinderopvang in de gemeente Gilze en Rijen gaan in
2019, samen met ouders, aan de slag met taal. Ook onze school doet mee. In dit taalproject wordt er
samengewerkt om een aantal activiteiten rondom taal te organiseren voor ouders en kinderen.
In februari wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor pedagogisch medewerkers,
leerkrachten en ouders. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we na welke wensen er zijn om het
samenwerken aan taal verder te verbeteren. Ook u bent hierbij van harte welkom! U kunt hiervoor
worden benaderd door de leerkracht van uw kind. Binnenkort volgt meer informatie over hoe u zich
kunt aanmelden voor deze inspirerende sessies.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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