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

Van de directie
Rijen, 10 april 2019
Beste ouder(s), verzorger(s),
Na het verschijnen van deze nieuwsbrief gaan de leerlingen nog ruim een week naar school voordat
de meivakantie op donderdag 18 april om 15.15u begint. Op Goede Vrijdag 19 april is de school
gesloten. Wij wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie toe en zien de leerlingen weer terug op
maandag 6 mei.
Voor de meivakantie begint, staan op vrijdag 12 april a.s. de Koningsspelen op de kalender. Op
deze dag worden er allerlei sport- en spelactiviteiten aan de leerlingen aangeboden.
Op 16 en 17 april zullen de leerlingen van groep 8 de eindtoets maken. Voor jullie allemaal heel
veel succes.
Na de meivakantie kunnen de leerlingen zich inschrijven voor de Avondvierdaagse.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Herman Straver
Daan van Loon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Trefwoord
De komende week staat uiteraard het Paasverhaal centraal in Trefwoord. Na de
meivakantie begint het thema 'Weglopen'. "Een kind moet naar school, wordt
gevraagd zijn kamer op te ruimen, behoort op tijd te verschijnen op de training...
Kinderen moeten veel, volwassenen ook. En het is heel menselijk dat ze soms wel
eens willen weglopen van hun taak. Het verhaal van Jona en de liefde van God die
het niet toelaat dat de profeet wegloopt van zijn taak wordt verteld.
In dit thema ontdekken de kinderen wat het betekent dat de mens de vrijheid
heeft om te kiezen en daardoor verantwoordelijk is voor zijn keuzes."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid
De rapportgesprekken zijn voorbij. Ter herinnering vanuit de werkgroep het volgende: U bent altijd
welkom voor een gesprek met de leerkracht van uw kind. U hoeft de op de kalender vooraf geplande
gesprekken dus niet af te wachten. Wel is het aan te raden even een afspraak te maken, zodat de
leerkracht het gesprek kan voorbereiden.
Op dinsdag 9 april jl. heeft de werkgroep zich onder meer gebogen over het opzetten van een
Leerlingenraad. Binnenkort wordt u hier verder over geïnformeerd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 16 is dat
'Goed gedrag op de trap'. In week 19 en 20 herhalen we de afspraken rondom ‘Goed gedrag: hoe
reageren op bekrachtiging-beloning’ en ‘Goed gedrag in algemene ruimtes’.
Voor de laatste keer dit schooljaar uiteraard weer een tip uit het Pluimenboekje:
“Wees een ‘detective’ en speur naar gewenst gedrag! Houd eens een uur lang je kind in de gaten
zonder dat het dat merkt. Kijk naar alles wat het doet. Probeer alles op te schrijven. Waarvoor had je
je kind een compliment mogen geven? Je komt er vast achter dat je kind in een uur tijd heel veel
(soms kleine) positieve dingen doet, die je misschien normaal niet zo zouden opvallen. Blijf daarom
speuren naar positieve dingen van je kind. Hoe meer complimenten je geeft, hoe meer positief gedrag
het zal laten zien!"
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van de MR
Tijdens de rapportgesprekken is er een enquête gehouden over communicatie. Er zijn veel ouders die
hier tijd voor hebben gemaakt. Er zijn 144 enquêtes ingevuld, hartelijk dank daarvoor! De resultaten
zijn bekeken en het gemiddelde cijfer dat is gegeven is een 8,1. Zo slecht doen we het dus niet…
Maar het kan altijd beter! Er zijn dan ook een aantal aandachtspunten uit naar voren gekomen waar
de komende tijd actie op wordt ondernomen.
Tijdens de enquête hebben ook een twaalftal ouders aangegeven zich te willen aansluiten bij de OR,
MR of OB (werkgroep Ouderbetrokkenheid). Dank voor de aanmelding en vanuit het betreffende
orgaan zal met u contact worden opgenomen. Hebt u interesse om zitting te nemen in de MR, maar
dit niet ingevuld bij de enquête? Geen probleem, u kunt dit alsnog kenbaar maken via e-mail, graag
voor 19 april a.s.
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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optreden schoolband en koor
Binnenkort is het zover! Dan laat de schoolband van zich horen, ondersteund door het schoolkoor.
Op woensdag 17 april treden zij op in de aula om 11.40u en 12.10u. Om 11.40u zijn de groepen 1/2
t/m 4 van harte welkom om te komen luisteren. Om 12.10u geldt dit voor de groepen 5 t/m 8.
Uiteraard zijn ouders en opa’s en oma’s ook van harte welkom om dit muzikale feestje bij te wonen!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsorloop 2019
Jawel, ook dit jaar komen we op sportieve wijze in actie voor het goede doel! Binnenkort ontvangt u
uiteraard meer informatie, maar de datum kunt u alvast noteren op de kalender: woensdag 29 mei.
Als het weer geen tropische waarden aanneemt, zullen we de sponsorloop dit jaar rond het
schoolgebouw organiseren. De leerlingen rennen dan over de stoep en u kunt ze aanmoedigen vanaf
het schoolplein. Komt dat zien!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De OR is op zoek naar u!
De Ouderraad is op zoek naar nieuwe leden die de groep komen versterken. Ook is er extra hulp
nodig rondom de Avondvierdaagse, die dit jaar georganiseerd wordt van maandag 3 t/m donderdag
6 juni (i.v.m. het Pinksterweekend). U kunt dit evenement ondersteunen als hulpouder bij een
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drinkpost, als verkeersregelaar en op school bij vertrek en aankomst van de wandelaars. Wilt u
aansluiten bij de OR en/of helpen tijdens de Avondvierdaagse? Stuur dan een bericht naar
or.devijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl. Bij voorbaat dank voor uw reactie!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weet u wat uw kind appt?
Net als op straat, gelden op internet ook omgangsvormen. Een aantal gangbare regels noteren we in
deze Nieuwsbrief, die u kunt doornemen met uw kind. Mediawijsheid is hoogstwaarschijnlijk niet iets
wat uw kind vanzelf zal leren, het dient aangeleerd te worden. Door school en door u, als ouder.
Onderstaande tips kunt u letterlijk gebruiken om uw kind van enkele regels op de hoogte te brengen.
• Gedraag je netjes. Scheld niet, pest niet en behandel mensen zoals je zelf ook behandeld wilt
worden.
• Denk na voordat je iets appt. Is het wel een leuke opmerking voor degene die het bericht krijgt?
• Reageer niet op vervelende opmerkingen als je chat/appt.
• Zet geen foto’s, filmpjes of verhalen over andere mensen op internet, zonder dat ze dat goed
vinden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Leergeld
Gaat uw zoon of dochter binnenkort naar het voortgezet onderwijs, dan krijgt u te maken met extra
kosten voor bijvoorbeeld een fiets, laptop of schoolreis. Wanneer u niet de beschikking hebt over
voldoende financiële middelen, dan kunt u, als u aan de criteria voldoet (minder inkomsten dan
110% van het sociaal minimum), in aanmerking komen voor de bijzondere bijstand van de
Gemeente. Valt u niet binnen deze criteria, maar heeft u wel weinig inkomen, dan is het mogelijk om
een beroep te doen op Stichting Leergeld WBO (aanvragen lopen via de website:
www.leergeldwbo.nl). De folder ‘Meedoenregelingen’ van de Gemeente kunt u op school verkrijgen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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