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Van de directie
Rijen, 4 september 2020
Beste ouder(s), verzorger(s),
Het schooljaar 2020-2021 is begonnen en de eerste nieuwsbrief van dit
schooljaar is er weer. Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben
gehad.
Deze week vinden de startgesprekken plaats. Helaas dwingt het coronavirus
ons deze gesprekken dit jaar digitaal te voeren.
Wij vinden het ontzettend waardevol en zinvol om samen met u naar de ontwikkeling van uw
kind(eren) te kijken. Daarnaast vinden wij het belangrijk om tijdens deze gesprekken afspraken met
elkaar te maken en verwachtingen uit te spreken.
Het was de afgelopen week mooi om te zien dat de kinderen met veel energie en nog meer plezier
zijn begonnen aan het nieuwe schooljaar. De kinderen zitten met een glimlach in de klas en zijn blij
dat ze alle vriendjes en vriendinnetjes weer zien.
Dit belooft veel goeds voor het komende schooljaar.
Herman Straver en Daan van Loon
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Trefwoord
Op onze school werken we al jaren met de methode Trefwoord voor
godsdienst en levensbeschouwing. Deze methode wordt ieder jaar
vernieuwd en biedt dagelijks materiaal waarmee levensbeschouwelijke
thema’s verkend worden. Elke dag kan de leerkracht een losstaande korte
activiteit aanbieden, gebaseerd op het kalenderbeeld dat getoond wordt op
het digibord.
Wekelijks zorgen drie domeinen voor verbreding en verdieping van het thema:
•

•
•

bronnen en tradities: welk licht laten de levensbeschouwelijke bronverhalen op het thema
schijnen? De meeste bronverhalen zijn afkomstig uit de Bijbel (de joods-christelijke traditie).
Ook verhalen uit andere levensbeschouwelijke tradities worden geplaatst, zoals de islam, het
hindoeïsme en het boeddhisme;
kind: voor welke vragen en dilemma’s komen kinderen in hun eigen leefwereld te staan? De
vragen en dilemma’s bevinden zich op sociaal-emotioneel terrein;
samenleving: welke rol speelt het thema in de samenleving? De bijdragen geven een eigen
kijk, waarbij de actualiteit het uitgangspunt is.

Vanaf de volgende Nieuwsbrief krijgt u iedere keer een update over het thema dat voor de komende
periode centraal staat, zodat u hier desgewenst thuis verder over kunt praten met uw kind(eren).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gouden weken/ Regel van de week
Ieder schooljaar starten we met de ‘Gouden Weken’. In de gouden weken
werken we met de groepen aan sociale groepsvorming en het opbouwen van
een positieve sfeer in de groep en in de school.
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan
het begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een
vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels.
Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren.
Groepsvorming is een proces dat de groep in ongeveer zes weken doorloopt. Hierna zijn de
rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. In deze zes weken is
de invloed van de leraar van groot belang. Na elke zomervakantie, bij elke nieuwe leraar, vindt
er weer een nieuwe groepsvorming plaats. Ook gaandeweg het schooljaar kan er een nieuw
groepsvormingsproces ontstaan, als er bijvoorbeeld nieuwe leerling komen. Het belang van een
positieve relatie tussen leraar en leerling is groot voor een goede groepsdynamiek. Hoe bouwen
we deze relatie zo goed mogelijk op.

NIEUWSBRIEF 2020-2021
Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van BS De Vijf Eiken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

We geven meer complimenten dan negatieve kritiek
We gebruiken veel coöperatieve werkvormen (samenwerkingsopdrachten)
We leren de leerlingen beter kennen; naam, gezinssituatie, hobby’s, talenten, etc.
We laten de leerlingen ons kennen
We doen iedere dag een groepsvormende activiteit
We maken samen groepsregels: hoe willen we dit jaar dat we in de groep met elkaar
omgaan?
We geven complimenten klassikaal en spreken kinderen persoonlijk aan op hun eigen gedrag
We maken persoonlijk contact met alle ouders via de startgesprekken
We bespreken regelmatig het doel van schoolregels en klassenregels
We zorgen voor goede overdracht aan de collega’s voor de eerste dag van het nieuwe
schooljaar.

Het contact tussen ouders en school is een onderdeel van de Gouden Weken. Kinderen kunnen het
best functioneren wanneer ouders en school goed samenwerken. We ‘zien’ u dan ook graag bij de
startgesprekken.
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. Komende weken
staan de volgende regels centraal: Goed gedrag in de gymzaal/speelzaal, goed gedrag in de gang en
goed gedrag in de kleedkamer.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berichtje van de Linus groep
Op een nieuwe school in een nieuwe klas starten is best spannend, maar we zien al veel blije (en ook
vermoeide) gezichten! De kinderen van de Linusgroep 4, 5 en 6, die voltijds
hoogbegaafdheidsonderwijs volgen, hebben niet stilgezeten en veel indrukken opgedaan. De eerste
week zijn ze o.a. druk bezig geweest met het maken van een lapbook over zichzelf, een opdracht
over drijfkracht en antwoorden zoeken op leervragen over voeding. Rekenen, spelling- en
taalopdrachten staan ook dagelijks op het programma. Hoogbegaafde kinderen hebben behoefte aan
een leeromgeving, die hun hersens prikkelen en hun brein sterker maken. De Gouden Weken waarbij
we kennismaken, als groep gevormd worden en afspraken maken is net als bij de andere leerlingen
een belangrijk aandachtspunt. Het is mooi om te zien dat er buiten ook fijn samengespeeld wordt
met de kinderen uit de andere groepen. De Vijf Eiken voelt voor de juffen en de kinderen als een fijne
en veilige plek om te groeien en op te bloeien.
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Cultuur op De Vijf Eiken
Met het vertrek van onze gewaardeerde collega Anton ontstond er ruimte om het cultuuraanbod op
onze school eens onder de loep te nemen. Buiten muziek zijn er nog verschillende andere disciplines
binnen cultuur zoals dans, beeldend (knutselen/ tekenen), theater, erfgoed, literatuur, enz. We
hebben ervoor gekozen om naast muziek 3 andere disciplines aan te gaan bieden door vakdocenten.
De kinderen gaan dit schooljaar aan de slag met 4 disciplines in 4 blokken verdeeld over het
schooljaar.
Deze lessen worden op de donderdagen gegeven door echte professionals in hun vakgebied en
starten vanaf volgende week donderdag 3 september. Het eerste blok bestaat uit dans voor groep 1
t/m 4 en beeldende vorming voor groep 5 t/m 8.
Op deze manier maken de kinderen op een hele leuke en goede manier kennis met allerlei
kunstvormen en uitingen van cultuur en gaan ze ook zelf hiermee aan het werk.
In het tweede blok wisselen de bouwen, groep 1 t/m 4 krijgt dan beeldend en groep 5 t/m 8 gaat
dans doen.
In blok 3 en 4 zullen theater en muziek aan de orde komen.
Buiten deze lessen van de vakdocenten om zullen de leerkrachten zelf natuurlijk ook gewoon nog
met de kinderen knutselen, tekenen, muziek maken, zingen en creatief bezig zijn.
Werkgroep cultuur
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Luizencontrole
Aangezien er nog geen ouders de school in mogen komen, gaat ook de luizencontrole op school niet
door. Toch is het heel belangrijk dat er wel gecontroleerd wordt. We willen u vragen dit regelmatig
thuis te doen. Als u luizen of neten vindt wilt u dit dan doorgeven via mail aan de groepsleerkracht?
Hieronder vindt u twee links naar filmpjes met uitleg van de GGD over hoe je moet controleren en
wat je moet doen als je luizen of neten tegenkomt. Verder kunt u veel informatie vinden op de site
van de GGD. Bedankt voor alle medewerking, we zijn er heel erg mee geholpen!
Hoe controleer ik?
https://youtu.be/gQfb6S95iLQ
Hoe te behandelen:
https://youtu.be/_ZowZEL7RD8
Werkgroep luizencontrole
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Inloopmiddagen
Op de jaarkalender staan op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16
september a.s. de inloopmiddagen vermeld. Door de coronamaatregelen zijn
ouders echter (nog) niet toegestaan in de school. U zult begrijpen dat hiermee
de inloopmiddagen helaas komen te vervallen.
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Contactgegevens controleren/wijzigen
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar, willen we u vragen uw contactgegevens
te controleren in de Vijf Eiken app.
Zijn er wijzigingen in telefoonnummer(s), mailadres(sen) e.d. dan kunt u dit zelf
via de app wijzigen.
Ga in de Vijf Eiken app naar het ouderportaal. Als u hier inlogt met uw
inloggegevens wijst de rest zich vanzelf.
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In blijde verwachting

Cheryl is in blijde verwachting van haar tweede kindje. Dit wordt in januari verwacht.
Wivineke mag in februari haar eerste kindje verwelkomen.
We wensen Cheryl en haar gezin, Wivineke en haar man, bij deze extra veel gezondheid en geluk toe
in de komende maanden!
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