NIEUWSBRIEF 2018-2019
Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van BS De Vijf Eiken

10

Inhoudsopgave
Van de directie
Trefwoord
Regel van de week
Sponsorloop 2019 - update
Zomerconcert schoolorkest en schoolkoor
Atletiektoernooi groep 3 en 4

pag. 1
pag. 2
pag. 2
pag. 2
pag. 3
pag. 3

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

Van de directie
Rijen, 5 juni 2019
Beste ouder(s), verzorger(s),
Vorige week woensdag hebben alle kinderen tijdens de sponsorloop hun beste beentje voor gezet.
De opbrengst voor de Sekolah Dasar Kristen zullen we binnenkort bekend maken.
Deze week zijn veel kinderen wederom hun beste beentje voor aan het zetten. De
avondvierdaagse is namelijk in volle gang. Wij wensen alle deelnemers heel veel plezier met de
laatste kilometers!
Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent dat groep 8 op dit moment heel hard aan het
oefenen is voor de musical. Tussen al dat oefenen door gaan ze op 12 juni ook nog op kamp. Dit
belooft wederom een geweldig evenement te gaan worden.
De groep 2 leerlingen vliegen op vrijdagochtend 5 juli a.s. over van het kleuterplein naar het grote
plein en nemen daarmee afscheid van hun kleuterperiode. Op deze ochtend nemen de andere
leerlingen afscheid van hun juf of meester. Maar voordat wij afscheid gaan nemen, zullen de
leerkrachten het op dinsdagmiddag 25 juni a.s. opnemen tegen de leerlingen van groep 8 op het
voetbalveld. Wie wordt er dit schooljaar kampioen? Komt u ons en/of uw kind aanmoedigen?
Met vriendelijke groet,
Herman Straver
Daan van Loon
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Trefwoord
In de komende periode staat het thema 'Onderscheiden' centraal. Het gaat in dit
thema over het zien van verschillen en deze erkennen, over het omgaan met
verscheidenheid en jezelf blijven. De Bijbelverhalen over Daniël worden verteld. In de
laatste schoolweek komt het thema 'Reizen' voorbij. Hierin wordt gesproken en
verteld over stilstaan en bewegen, dwalen en reizen en over op pad gaan met een
missie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 24 en
25 is dat 'Goed gedrag buiten de poort en op de openbare weg', voor week 26 en 27 is dat 'Goed
gedrag in de aula'.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsorloop 2019 - update
De sponsorloop was een groot succes! Dankzij de hulp van vele
ouders, de inzet van de OR, de supporters langs de route en niet te
vergeten het lekkere weer hebben de leerlingen zich op bijzonder
sportieve wijze ingespannen voor de Sekolah Dasar Kristen. Voordat
de kinderen begonnen met rennen, kregen ze in de klas nog een
succeswens mee vanuit Indonesië: https://youtu.be/s2aZwPg_Cqc.
Het formulier samen met het geld dat uw kind heeft verdiend met
de sponsorloop dient ingeleverd te worden op donderdag 6 juni in het
lokaal van de eigen klas tussen 8.15u en 8.45u (er zal een hulpouder
zijn die het geld van u of uw kind aanneemt). De totaalopbrengst
wordt binnenkort bekend gemaakt en de bidons worden spoedig
daarna uitgedeeld aan de betreffende kinderen.
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Zomerconcert schoolorkest en schoolkoor
Op BS De Vijf Eiken maken we al (bijna) drie jaar werk van Méér
Muziek in de Klas. De leerlingen krijgen wekelijks muziekles, de
school beschikt over een indrukwekkend aantal
muziekinstrumenten en er worden jaarlijks bijzonder projecten
georganiseerd. Op woensdag 19 juni zullen het schoolorkest en
schoolkoor dit heuglijke feit vieren met twee optredens in de aula.
Om 11.30u vindt het eerste concert voor groep 1 t/m 4 plaats,
aansluitend zal een tweede concert gegeven worden om 12.00u
voor de leerlingen uit groep 5 t/m 8. U bent als ouder
vanzelfsprekend van harte welkom om een van deze bijzondere
uitvoeringen bij te wonen!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atletiektoernooi Groep 3 en 4
Zit uw kind in groep 3 of 4 en wil hij/zij ook graag meedoen aan een scholentoernooi in de gemeente
Gilze en Rijen? Dan is het atletiektoernooi misschien wel iets! Het toernooi zal plaatsvinden op
woensdag 12 juni van 13.30u tot 17.00u bij Atletiekvereniging Spiridon in Rijen (Vijf Eiken 6, 5121 RG
Rijen). Inschrijven kan t/m 7 juni door een e-mail met de voor- en achternaam, school en groep te
sturen naar ralf-sportabg@outlook.com. Na inschrijving zal er een bevestiging van deelname worden
gestuurd. Na afloop van de inschrijfperiode volgt nadere informatie.
Hebt u nog vragen? Neem dan s.v.p. contact op met Ralf Huijbregts via bovenstaand e-mailadres.
Met sportieve groeten, namens de toernooicommissie,
Ralf Huijbregts
Ciska Bleijenberg

