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Van de directie
Rijen, 15 mei 2019
Beste ouder(s), verzorger(s),
U ontvangt alweer de negende nieuwsbrief van dit schooljaar. De meivakantie is voorbij en het einde
van het schooljaar begint te naderen. Klinkt cliché, maar ook dit jaar voelt het of het schooljaar
voorbij vliegt. In de weken die nog voor ons liggen zullen de leerlingen en leerkrachten nog hard aan
het werk gaan om de laatste doelen te behalen en zal er ook tijd zijn voor gezellige en sportieve
activiteiten.
De leerlingen van de groepen 8 hebben zich op 16 en 17 april jl. gebogen over de IEP toets. Wij
zijn op dit moment in afwachting van de uitslag. Wij feliciteren alle leerlingen van groep 7 met het
behalen van hun verkeersdiploma en wensen hun veel veilige fietskilometers toe. De Koningsspelen
zijn zowel door de leerlingen als de leerkrachten als een groot succes ervaren. Op het moment van
schrijven worden de schoolfoto’s gemaakt. Alle kinderen zien er nog knapper uit dan ze normaal al
zijn. Het mooie weer zorgt ook voor mooie klassenfoto’s.
Op 23 mei gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 zich weer van hun sportieve kant laten zien. Ze
zullen op de Scholensportdag hun beste beentje voor gaan zetten.
Heeft u op dinsdag 28 mei het Vijf Eiken Theater al in uw agenda staan? We hopen natuurlijk dat
u komt kijken! Een dag later, 29 mei, bent u weer van harte welkom op school. Dan kunt u alle
kinderen aan komen moedigen tijdens de Sponsorloop.
Het is een druk programma, want een week later begint de Avondvierdaagse. Wij wensen
iedereen die meeloopt alvast heel veel wandelplezier toe!
Met vriendelijke groet,
Herman Straver
Daan van Loon
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Trefwoord
Deze periode staat het thema 'Doen' en het Bijbelverhaal over Simson centraal.
"Waarom doen mensen wat ze doen? Wat moeten we met daden die zinloos lijken?
De kinderen stellen zich in thema vergelijkbare vragen: Welke betekenis heeft dat wat
wij doen? Wanneer doen we goed en wanneer fout? De kinderen ontdekken dat er
verschillende antwoorden mogelijk zijn. Het geeft voldoening om iets moois te maken,
het maakt je trots op jezelf. Je kunt er iets van leren, je voelt je nuttig, je geniet omdat
je samen iets met anderen doet. En je groeit als mens als je de uitdaging aangaat."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderbetrokkenheid
Uit de vele tops en tips die de werkgroep eerder dit schooljaar heeft verzameld is een selectie
gemaakt en zijn er intussen enkele tips opgepakt. U hebt bijvoorbeeld (opnieuw) in de Nieuwsbrief
kunnen lezen hoe en wanneer er gesprekken tussen u en de leerkracht kunnen worden gepland; er is
voor de voorjaarsvakantie reeds beter gecommuniceerd over de precieze feesttijden rondom
carnaval; het verzoek om op 6 december het eerste uur vrij te geven is voorgelegd aan de directie. Of
dit daadwerkelijk gaat gelden, verneemt u via de schoolkalender van het volgende schooljaar. In deze
Nieuwsbrief krijgt u (nogmaals) alle informatie rondom het ouderportaal van ParnasSys.
Daarnaast gaat het er echt dit schooljaar nog van komen: we starten met een leerlingenraad! Deze
bestaat uit twee leerlingen per klas vanaf groep 5 t/m groep 8. Binnenkort wordt besloten hoe de
selectie hiervoor gaat plaatsvinden. De leerlingenraad vergadert zoveel mogelijk onder schooltijd.
Begeleiders van de raad zijn een ouder vanuit de werkgroep Ouderbetrokkenheid en een leerkracht.
Als er uit de vergadering ideeën komen, dan maken de raadsleden hier zelf een plan voor en gaan ze
dit met de locatieleider (Daan) bespreken. Vervolgens wordt besproken hoe deze plannen verder
kunnen worden uitgewerkt. Het doel achter de raad is om de leerlingen een nog duidelijkere stem te
geven binnen de school en eigenaarschap te vergroten door ook hun ideeën mee te nemen in de
continue ontwikkeling van onze school.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 21 is dat
'Goed gedrag in algemene ruimtes'. In week 22 en 23 herhalen we de afspraken rondom 'Goed
gedrag in de ZW'.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ouderportaal ParnasSys
Inloggen
Via de schoolapp (tegel ouderportaal) of via de website https://ouders.parnassys.net komt u in het
ouderportaal. Hier logt u in met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. De inloggegevens
worden door school uitgegeven. U logt de eerste keer in met het wachtwoord dat u van school
ontvangt. Dit is een uniek en automatisch aangemaakt wachtwoord. Wij adviseren dit direct te
veranderen in een wachtwoord dat voor u goed te onthouden is.
Wijzigen wachtwoord
Als u bent ingelogd, kunt u onder ‘profiel’ een eigen wachtwoord instellen. Dat doet u met de knop
‘wachtwoord veranderen’. U voert hier een zelfgekozen wachtwoord in.
Wijzigen gegevens
Soms ziet u bij de gegevens van uw kind(eren) een potloodje staan. Hiermee kunt u wijzigingen
doorgeven aan de school. Dat gebeurt automatisch per e-mail. De school verwerkt de wijzigingen zo
snel mogelijk.
Gescheiden ouders
Als er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders met eigen inloggegevens
toegang verlenen tot het ouderportaal. Voorwaarde is dat beide ouders zelf hun verschillende
e-mailadressen aan school doorgeven.
Wat kunt u zien in het ouderportaal?
1. Persoonlijke gegevens over uw kind(eren). Hier kunt u o.a. de adresgegevens en de absentie van
uw kind(eren) terugvinden;
2. Informatie over de school;
3. Inzicht in de leerontwikkeling van uw kind(eren). U bent op de hoogte van de behaalde toetsresultaten van uw kind(eren);
4. Notities. U kunt de notities van oudergesprekken die hebben plaatsgevonden teruglezen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen…
Mijn naam is Denise de Vries. Sinds 1 april 2019 ben ik vol enthousiasme begonnen op BS De Vijf
Eiken als logopedist. Sinds mijn afstuderen in 2012 ben ik werkzaam bij Logopediepraktijk Taalreis.
De praktijk richt zich met name op diagnostiek en behandelingen bij jonge en schoolgaande
kinderen. Een doelgroep waar ik mijn enthousiasme en creativiteit op los kan laten. Ik haal veel
voldoening uit mijn werk als ik het zelfvertrouwen van de kinderen zie groeien in de dagelijkse
communicatie. Communiceren is heel leuk! Maar als je daar nu juist moeite mee hebt, is het soms
helemaal niet leuk of zelfs frustrerend. Voor mij een uitdaging om het tegendeel te bewijzen!
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Samen met mijn vriend woon ik in Breda. In mijn vrije tijd tennis ik graag en vind ik het heel erg leuk
om naar het theater te gaan. Ook zelf op het podium staan is mij niet onbekend. Momenteel staat
dat op een lager pitje maar gelukkig kan ik mijn toneelspel af en toe kwijt in de logopedische
behandelingen.
Ik kijk uit naar de samenwerking met de school en ouders met als doel een bijdrage te leveren aan
de algehele ontwikkeling van de kinderen.
Vragen? Stel ze gerust! Ik ben iedere maandag de hele dag aanwezig op school. Of neem eens een
kijkje op de website: http://www.detaalreis.nl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vijf Eiken Theater
Het is bijna weer zover, het Vijf Eiken Theater opent haar deuren! Dit keer is het thema 'Kunst', een
thema waarin leerlingen en leerkrachten hun creativiteit helemaal de vrije loop kunnen laten. Laat u
verrassen en komt dat zien! De planning voor 28 mei ziet er als volgt uit:
11.15u-11.45u groep 3A, 4A, 5/6, 8A+8B
13.30u-14.00u groep 1/2A, 4B, 6, 8A+8B
14.30u-15.00u groep 1/2B, 3B, 5, 7
We hopen dat de zaal goed gevuld is, zodat de leerlingen worden beloond met een oorverdovend
applaus!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsorloop 2019
Op woensdag 29 mei a.s. organiseren wij de
jaarlijkse Sponsorloop voor een goed doel. Dit
keer kiezen wij om de opbrengst van dit
evenement te schenken aan de Sekolah Dasar
Kristen, de basisschool in Morekau, Indonesië.
De ruim 150 leerlingen in de basisschoolleeftijd
van het dorp kunnen sinds kort door financiële
hulp allemaal naar school en krijgen daar een
keer in de week een voedzame maaltijd
aangeboden. Wij gaan de opbrengst van de
Sponsorloop besteden aan het aanschaffen van
methodematerialen, omdat het de school en de
kinderen daar nu nog aan ontbreekt.
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De sponsorloop vindt plaats rondom het
schoolgebouw. Alle leerlingen lopen mee. We
starten om 10.30u en het zal afgelopen zijn om
12.00u. De kinderen worden verzocht om in
sportkleding (broek en schoenen) naar school te
komen. Ze krijgen hier een schoolshirt om te
dragen tijdens het lopen.
De kinderen krijgen van tevoren de
mogelijkheid om sponsors te werven. De
opbrengst zal worden gedoneerd aan de school,
maar dat is nog niet alles. De kinderen kunnen
ook een bijzondere actiebidon verdienen
wanneer een bedrag van € 10,00 (of meer)
wordt opgehaald! Omdat de kinderen in
Indonesië uit één gezin vaak een beker moeten delen met elkaar om uit te drinken op school, zorgen
wij dat er voor iedere verdiende bidon hier een vrolijke drinkbeker naar de kinderen daar gaat.
Op woensdag 22 mei a.s. dient het sponsorformulier ingeleverd te worden bij de leerkracht van uw
kind. Na afloop van de sponsorloop krijgt uw kind het formulier weer mee naar huis. U dient het
formulier met het geld dat uw kind heeft verdiend met de sponsorloop in te leveren op donderdag 6
juni tussen 08.15u en 08.45u bij de eigen leerkracht (later inleveren is niet mogelijk). De bidons
worden in de periode daarna uitgedeeld aan de betreffende kinderen.
Klik op onderstaande link voor een impressie van de school in Indonesië, dan kunt u goed zien
waarom onze hulp zo hard nodig is: https://youtu.be/iHBbmomSczA. Hopelijk hebben wij u hiermee
voldoende geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, dan horen wij dat graag. U bent op 29 mei
natuurlijk van harte welkom om dit evenement bij te wonen. De kinderen lopen op de stoep
rondom school, u kunt ze dus vanaf het schoolplein aanmoedigen! Het tijdschema voor die ochtend
ziet er als volgt uit:
10.30u – 10.45u Groep 1/2A en 1/2B
10.45u – 11.00u Groep 3A, 3B en groep 4A
11.00u – 11.15u Groep 4B en 5
11.15u – 11.30u Groep 5/6 en 6
11.30u – 11.45u Groep 7
11.45u – 12.00u Groep 8A en 8B
De OR is nog op zoek naar ouders die
kunnen helpen op 29 mei bij het
evenement of op 6 juni het geld willen
innen in de klassen. Ben u daartoe in de
gelegenheid, laat dit dan weten aan de OR via or.devijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl. Dank!
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Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Jaarmarkt Rijen
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

14 – 18 oktober 2019
22 oktober 2019
23 december 2019 – 3 januari 2020
24 februari – 28 februari 2020
10 april 2020
13 april 2020
20 april – 5 mei 2020
21 mei – 22 mei 2020
1 juni 2020
13 juli – 21 augustus 2020

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

