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Van de directie
Rijen, 13 maart 2019
Beste ouder(s), verzorger(s),
De voorjaarsvakantie is net voorbij. Een aantal van jullie zijn op wintersportvakantie geweest. Terwijl
anderen aan het feestvieren waren tijdens carnaval of gewoon lekker hebben genoten van het niets
moeten. In ieder geval heeft iedereen op zijn eigen manier energie opgedaan om uitgerust aan de
periode tot de meivakantie te beginnen.
Het vieren van carnaval op school en tijdens de kinderoptocht was door de enthousiaste
deelname van de kinderen en de inzet van de ouderraad en vele andere ouders een groot succes.
Jullie zagen er super uit tijdens de kinderoptocht.
Net voor de voorjaarsvakantie hebben de leerlingen uit groep 8 hun schooladvies gekregen voor
het Voortgezet Onderwijs. De ouders hebben samen met de kinderen een heel belangrijke keuze
gemaakt voor het vervolg van hun opleiding.
De groepen 1 tot en met 7 hebben hun rapport meegekregen. Over deze rapporten gaan de
ouders met de leerkrachten in gesprek op 18 en 19 maart a.s. In deze gesprekken kunnen de ouders
met de leerkracht kijken naar de leerbehoeftes van de kinderen, zodat ze zich zo goed mogelijk
kunnen ontwikkelen in de komende periode.
Het schoolgebouw is versierd met twee mooie banners. Op deze banners staan de kernwaarden
van onze school. Op deze manier kan iedereen zien wat wij belangrijk vinden en waar we als school
voor staan. De banners zijn ontworpen door Miranda Mommersteeg en Erwin Vreeman. Bedankt
voor jullie creativiteit. We zijn erg trots op het resultaat!
Met vriendelijke groet,
Herman Straver
Daan van Loon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Trefwoord
De komende weken staat het thema 'Oplossen' centraal in Trefwoord. "Aan de hand
van verhalen over Jezus en verschillende vraagstukken leren de kinderen kritisch
kijken naar de manier waarop anderen én zij zelf naar oplossingen zoeken. Volg je je
verstand of ook je hart? Denk je aan jezelf of ook aan de ander? Waar ligt de
verantwoordelijkheid en wie heeft de mogelijkheid? De kinderen leren vragen te
stellen bij de wijze waarop mensen naar oplossingen zoeken in het leven. Ze worden
zich er in dit thema ook bewust van dat niet alle problemen in het leven oplosbaar zijn."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid: profilering
Mede door uw inzet rondom onze campagne met betrekking tot de Open Week, was deze een groot
succes! Dank daarvoor! Gelukkig hebben we de banners nog en geldt nog altijd: Iedere dag is het
Open Dag!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 11 en 12 is
dat 'Goed gedrag in de gymzaal/speelzaal'. In week 13 en 14 herhalen
we de afspraken rondom 'Goed gedrag op de speelplaats'.
Ook in deze nieuwsbrief uiteraard weer een tip uit het Pluimenboekje:
Een beloning moet een verrassing zijn en niet altijd voor hetzelfde gedrag worden ingezet. Er zijn
meer manieren om te belonen: zeg iets aardigs tegen je kind; geef een aai over de bol, een knuffel of
een high five; lees een verhaaltje voor of zing samen een liedje; of doe samen een spelletje!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staking 15 maart (herinnering)
Op vrijdag 15 maart a.s. zal onze school de gehele dag gesloten zijn i.v.m. de aangekondigde
landelijke staking. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --
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Geboren!
Aan het begin van de voorjaarsvakantie, op 2 maart 2019, zijn Tim en Manon
de trotse ouders geworden van hun zoon Luan.
Wij wensen hen alle geluk en gezondheid toe en vooral heel veel genieten in
en van het kersverse gezin!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --

Nieuws van de MR
Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de aanstaande wisseling in de samenstelling van de
oudergeleding van de MR. Na dit schooljaar neemt Claudia namelijk afscheid als lid en voorzitter van
de MR. De afgelopen vier jaar heeft Claudia zichzelf actief ingezet binnen de MR. Wij zijn Claudia dan
ook dankbaar voor haar inzet. Door haar vertrek ontstaat er een vacature binnen de MR. Iets voor u?
Dan kunt u zich binnenkort hiervoor opgeven. Indien nodig wordt een stemronde georganiseerd,
waarbij ouders/verzorgers hun stem kunnen uitbrengen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u de
eerstkomende vergadering op 26 maart bijwonen, aanvang: 19.00u.
De leerkrachten die vanuit de school zitting hebben binnen de MR worden door het team van De
Vijf Eiken gekozen. Net als bij de ouders is er ook hier iedere drie jaar een wisseling mogelijk. De MR
komt regelmatig, in ieder geval eens in de 6 weken maar indien noodzakelijk soms ook vaker, bij
elkaar.
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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voetbaltoernooien 2019
Dit jaar organiseren de sportcoaches wederom voetbaltoernooien voor bijna alle leeftijden. Verdeeld
over vier dagen kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 met veel sportief plezier strijden om de
eerste plaats. Het toernooi voor groep 5/6 en groep 7/8 wordt op dezelfde manier georganiseerd als
voorgaande jaren. Teams spelen partijtjes tegen elkaar en de uiteindelijke winnaar gaat door naar de
KNVB rondes. De inschrijving voor deze groepen is inmiddels rond, u kunt de kinderen natuurlijk
komen aanmoedigen!
Voetbaltoernooi groep 7/8
Datum:
Woensdag 20 maart en woensdag 27 maart
Locatie:
V.V. Rijen (Sportparkweg 5-7, 5121 MP Rijen)
Tijd:
13:30u - ±17:30u (afhankelijk van het aantal deelnemende teams)
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Voetbaltoernooi groep 5/6
Datum:
Woensdag 10 april
Locatie:
V.V. Gilze (Sportpark Verhoven, Ridderstraat 98, 5126 BH Gilze)
Tijd:
13:30u - ±17:30u (afhankelijk van het aantal deelnemende teams)
Het toernooi voor groep 3/4 wordt voor de tweede keer georganiseerd en zal opnieuw een
combinatie zijn tussen een voetbalspelletjesmiddag en een voetbaltoernooi. Deelnemers doen
individueel mee aan dit toernooi en er zal veel aandacht zijn voor plezier en spelen met verschillende
deelnemers. Aanmelden voor dit toernooi is mogelijk t/m 3 april a.s.
Voetbaltoernooi groep 3/4
Datum:
Woensdag 17 april
Locatie:
V.V. Molenschot (Sint Annastraat 99, 5124 NM Molenschot)
Tijd:
13:30u - ±17:00u (afhankelijk van het aantal deelnemers)
Inschrijven:
Opgeven kan door een e-mail te sturen naar wivineke-sportabg@outlook.com.
Vermeld hierbij s.v.p. het volgende:
Naam
School en groep
Contactgegevens ouder (e-mailadres en telefoonnummer)
Begeleiding gezocht
Voor het toernooi voor groep 3/4 zijn wij ook op zoek naar ouders die een groepje willen begeleiden.
Heeft u hier interesse in? Stuur dan ook een e-mail naar wivineke-sportabg@outlook.com.
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken bij alle voetbaltoernooien! Voor vragen kunt u
terecht bij de contactpersoon sport van uw school of de contactpersoon van het toernooi.
Tot snel!
De commissie scholentoernooien Gilze en Rijen

