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Van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Met de herfstvakantie voor de deur komt deze nieuwsbrief uit.
Op school is op dit moment de kinderboeken in volle gang. Dit jaar is het thema
geschiedenis. Als start van de kinderenboekenweek hebben de kinderen in de
klas een filmpje gekeken. In deze film waren de leerkrachten te zien verkleed
als Julius Cesar, Jonkvrouw of Ridder. Ook hebben de kinderen tijdens de
kinderboeken week bezoek gehad van Meester Danyel, die verkleed als Elvis
Presley, met zijn gitaar liedjes in de klas kwam zingen. De kinderen keken hun ogen uit. Door het
coronavirus zal de boekenmarkt op school helaas niet door kunnen gaan.
11 en 12 november staan voor groep 8 de voorlopige advies gesprekken gepland.
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Herman Straver
Daan van Loon
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In deze periode staat de vraag; Hoe onderzoek je centraal. In de verhalen
gaan we op onderzoek; goed kijken, voelen, luisteren, ruiken. Nadenken
over de gekregen informatie. We ontdekken dat onderzoeken begint met
een vraag. Wat is dat? Hoe werkt dat? Hoe kan het beter? Als onderzoekers
aan de sIag gaan, verzamelen ze informatie, proberen ze uit.
Soms ontdekken ze dat vragen zo ingewikkeld zijn, dat er (nog) geen antwoord is. In de
Bijbelverhalen gaat het over het volk van God dat de rivier de Jordaan oversteekt. De priesters
nemen elk 10 woorden mee. Als het volk eenmaal aan de overkant is, leggen ze 12 stenen neer om te
gedenken dat ze hier het beloofde land binnenkwamen. Het land dat voor hen nog onbekend is en
dat ze onder leiding van Jozua gaan verkennen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. Komende weken staan de volgende regels
centraal: Goed gedrag op de speelplaats en goed gedrag op de trap.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van de MR:
Het schooljaar is inmiddels weer in volle gang en ook de MR heeft de eerste vergadering gehad.
Als nieuwe leden dit jaar zijn de ouders, Lara van Schilt en Wendy van Strien aangesloten.
Vanuit het team is leerkracht Ilse Eikhout dit jaar aangesloten bij de MR. Welkom bij de MR!
Tijdens de eerste vergadering zijn Patty en Fiona van de Ouderraad
aangesloten. Zij hebben toelichting gegeven op de begroting voor de
activiteiten die de Ouderraad het komende jaar op school organiseert. De MR is
akkoord gegaan met de begroting voor het komende jaar.
Wij wensen de Ouderraad veel succes aankomend schooljaar!
Heb je vragen aan de MR? Stuur een mailtje of spreek een van de MR ouders
aan.
Ook voor andere zaken en/of vragen kunt u contact opnemen met de MR>
Mail ons via. mr.vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl
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Schoolmaatschappelijk werk
Beste ouders/verzorgers,
Op de basisschool van uw kind werk ik als schoolmaatschappelijk
werker/jeugdhulpverlener. In deze nieuwsbrief wil ik me graag
voorstellen. Mijn naam is Andrea van Koolwijk, moeder van 1
jongedame en werkzaam bij het Dorpsteam in de gemeente Gilze
en Rijen. Misschien heeft u mij al eens gezien of gesproken
op school. Ik heb in de afgelopen jaren verschillende ouders en
kinderen mogen leren kennen en geholpen bij hun vragen.
Schoolmaatschappelijk werk
Op dit moment zijn er door Corona aanpassingen in het werken. Dat betekent dat ik voorlopig
geen inloopspreekuren kan plannen op de school van uw kind. Nu denk ik graag in mogelijkheden en
wil ik u informeren over telefonische spreekuren. Op deze manier kan ik wellicht toch van betekenis
zijn voor u en uw gezin.
Mijn telefoonnummer is 06-43755772 en de spreekuren zijn in de oneven weken op donderdag
van 15:00 tot 16:00 uur
Waar kan ik in meedenken?
• Bij zorgen over hoe het gaat met uw kind op school en/of thuis.
• Het kan zijn dat u merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen.
• Ook kan uw kind last hebben van (de gevolgen van) een echtscheiding of ingrijpende
gebeurtenissen.
• Soms zijn er omstandigheden die tegen zitten en vindt u of uw kind het fijn om met iemand
hierover te kunnen praten.
• Als het nodig is, kan ik u de weg wijzen naar de beste vorm van hulpverlening voor uw kind
wanneer die buiten de school gehaald moet worden. Ook kan ik u advies geven over
instanties die kunnen helpen bij relatieproblemen, huisvesting, echtscheiding en/of
financiën.
Er zijn geen kosten verbonden aan hulp via schoolmaatschappelijk werk.
Dorpsteam
Zoals ik in het begin heb aangegeven, werk ik vanuit het Dorpsteam. Daar wil ik ook graag meer over
vertellen, zodat u er gebruik van kunt maken als dat nodig is. Vanuit het Dorpsteam bieden we op
alle werkdagen contactmomenten aan.
Het Dorpsteam is er voor de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen en bestaat uit verschillende
specialisten met verschillende expertises.
Wij zijn professionals van de organisaties: ContourdeTwern, IMW Breda, IMW Tilburg en MEE WestBrabant. Wij werken samen en bieden ondersteuning op het gebied van geld, school, werk,
gezondheid, opvoeden en opgroeien.
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Wij begrijpen dat het soms lastig is om te weten bij wie u nu het beste uw vraag kunt stellen. Soms
spelen er ook meerdere vragen tegelijkertijd. In het Dorpsteam kunnen we u aangeven welke
ondersteuning er geboden wordt binnen de gemeente. Ook kunnen we ervoor zorgen dat uw vraag
op de juiste plek terecht komt.
Het Dorpsteam is op werkdagen telefonisch te bereiken van 9.00uur tot 10.30uur op het
telefoonnummer: 088 6050605.
U kunt ook uw vraag en/of zorg mailen naar contact@dorpsteamgilzerijen.nl
Aan hulp van het Dorpsteam zijn ook geen kosten verbonden.
PLANgroep en Budgetcafé
In dit stukje wil ik u informeren over financiële dienst- en hulpverlening in de gemeente Gilze
en Rijen. Er zijn steeds meer mensen die een vraag hebben over inkomen en schulden. Het is goed
om te weten dat er voldoende mogelijkheden zijn in uw gemeente om vragen hierover te stellen en
de juiste begeleiding te krijgen. Ik zal uitleg geven over PLANgroep en het Budgetcafé.
De PLANgroep kan helpen bij alle hulpvragen die betrekking hebben op betalingsachterstanden,
schulden, schuldhulpverlening en budgetbeheer.
Denk hierbij aan vragen als:
•
Ik heb vorige maand mijn energierekening niet betaald, hoe los ik dit op?
•
Ik moet een formulier invullen voor de deurwaarder omdat deze beslag wil gaan
leggen.
•
Ik heb betalingsachterstanden in (één van) mijn vaste lasten, wat nu?
•
Ik heb schulden en wil deze graag oplossen.
•
Ik heb geen overzicht meer in mijn financiën en verwacht dat ik achterstanden heb,
waar kan ik hulp vinden?
•
Ik word mijn huis uit gezet, mijn water wordt afgesloten, en/of mijn energielevering
wordt beëindigd, wat moet ik doen?
U kunt PLANgroep op de volgende manieren bereiken:
• telefonisch via 06-13461160;
• per e-mail via GR@PLANgroep.nl;
• u kunt binnenlopen bij het Budgetcafé in Rijen.
Het Budgetcafé kunt u bezoeken als u vragen heeft die betrekking hebben op het aanvragen van een
(aanvullende) uitkering, bijzondere bijstand, toeslagen of kwijtschelding. Een team van professionals
en vrijwilligers staat voor u klaar.
Het Budgetcafé is elke vrijdagochtend van 09.00 – 12.00 uur geopend (vakanties uitgezonderd) op
locatie Het Palet, Rembrandtlaan 54 te Rijen. Het Budgetcafé ondersteunt ook bij het invullen van
formulieren, mits deze geen betrekking hebben op schulden.
Vanwege de coronamaatregelen kunt u momenteel enkel op afspraak terecht. Afspraken kunt u
maken via mailadres bertseverens@abg.nl of bellen met 06-57601816.
Vraag om hulp en voorkom dat de financiële situatie verslechtert, voor uzelf maar ook voor uw
kinderen.
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Heeft u vragen na het lezen van deze informatie of wilt u meer weten, dan hoor ik dat graag op het
spreekuur of via de telefonische dienst van het Dorpsteam!
Met hartelijke groet,
Andrea van Koolwijk
Schoolmaatschappelijk werker/Jeugdhulpverlener
Dorpsteam Gilze en Rijen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvragen verlof
Het komt regelmatig voor dat leerkrachten mail ontvangen van ouders, met de
mededeling dat hun kind(eren) voor een bepaalde tijd niet op school aanwezig
kunnen zijn, wegens bruiloft, tandarts-, doktersbezoek o.i.d. De leerkrachten
kunnen u hier echter niet zelf toestemming voor geven. Ook voor dit
kortdurende verlof, moet u officieel een aanvraag indienen.
Hoe dient u een aanvraag in?
Een kort verlof voor kunt u bij de directie vooraf door middel van een formulier aanvragen. Ook is het
mogelijk om via onze app van school kort verlof aan te vragen. Voor een langer verlof tot en met 10
dagen kan per schooljaar slechts in zeer bijzondere gevallen toestemming gegeven worden. Een
aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo vroeg mogelijk bij de
directie te worden ingediend (bij voorkeur minimaal zes weken van tevoren). Het aantal verlofdagen
wordt in overleg vastgesteld, waarbij het advies van de directie richtinggevend is. Daarbij is het van
belang dat u weet, dat dit verlof nooit gegeven kan worden voor de eerste twee weken van het
schooljaar. Verlof kan niet worden gegeven om eerder op vakantie te gaan om bijvoorbeeld files te
ontwijken. Als de aanvraag daartoe aanleiding geeft, wordt deze doorgestuurd naar de
leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze kan advies uitbrengen aan de directie. De directie
neemt vervolgens een besluit. Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het
niet eens met dat besluit, dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie of de leerplichtambtenaar wordt
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directie is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te
melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.
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Van de wijkagent….
Er zijn, door de wijkagent, meldingen ontvangen over ontrust in het verkeer
omtrent het parkeren tijdens de breng- en haaltijden rondom onze school.
Bestuurders parkeren overal en blokkeren hierbij in-en uitritten.
Binnenkort worden hier meer controles op uitgevoerd en worden ouders
aangesproken op hun parkeergedrag. Voorkom een boete en parkeer op de
daarvoor bestemde parkeergelegenheden die rondom onze school gelegen zijn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huiswerkklas.
Na de herfstvakantie wordt, i.s.m. HumanKind en jongerencentrum A16, een huiswerkklas opgestart
voor de groepen 7 en 8. Deze zal op dinsdag- en dondermiddag plaats gaan vinden. Deelname is niet
verplicht, maar is een stukje extra ondersteuning voor leerlingen die hier baat bij kunnen hebben en
gebeurt op inschrijving. De ouders van de desbetreffende groepen, ontvangen binnenkort meer
informatie hierover via de mail.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarkalender
Op maandag 23 november a.s. is er een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schoolfruit
Dit schooljaar doen wij mee aan het project EU-Schoolfruit dat wordt gefinancierd
door de Europese Unie.
We vinden het belangrijk dat kinderen voldoende groente en fruit eten.
Vanaf week 46 (week van 9 november 2020) t/m week 15 (week van 12 april 2021)
krijgen we voor iedere leerling fruit en groente.
Leden van de Ouderraad zorgen ervoor dat elke klas voldoende fruit/groente
ontvangt. Alvast bedankt!
We zullen de gezonde snacks op dinsdag, woensdag en donderdag nuttigen.

Per week mailen we u welke etenswaren geleverd worden en op welke dagen we die nuttigen.
Als uw kind een bepaald fruit of bepaalde groente niet lust, kunt u eventueel wat fruit of groente van
thuis meegeven.
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Kinderboekenweek
En toen… gingen de leerlingen van de Vijf Eiken school terug in de tijd
en ontdekten ze werelden van vroeger.
Dit jaar staan tijdens de Kinderboekenweek ‘En toen…’ kinderboeken
met als thema geschiedenis in de schijnwerpers. We gaan terug in de
tijd, lezen veel spannende verhalen over ridders en we komen van
alles te weten over de Oudheid. Woensdag 30 september startte de
Kinderboekenweek op de Vijf Eiken school met een heel bijzonder
filmpje. De meesters en juffen van basisschool de Vijf Eiken zijn in de huid gestapt van historische
figuren uit de tijd van de Romeinen, de Middeleeuwen en de Gouden Eeuw. Er gaat iets helemaal
mis. De presentatrice is haar vragen, die ze wilde stellen aan de historische figuren, kwijtgeraakt. Nu
is het aan de kinderen van de Vijf Eiken om zich te verdiepen in een bepaalde tijd en vragen te
bedenken voor de verschillende deelnemers over de tijd dat zij leefden.
Aan het einde van de Kinderboekenweek krijgen de kinderen de kans om hun vragen te stellen
aan een bijzondere gast in de klas. In de klas komt de geschiedenis tijdens de Kinderboekenweek tot
leven door het (voor)lezen
van spannende, indrukwekkende geschiedenisverhalen en gaan de kinderen met diverse
opdrachten op ontdekkingsreis terug in de tijd.
N.B. De jaarlijkse boekenmarkt zal helaas geen doorgang kunnen vinden, vanwege de beperkte
mogelijkheden i.v.m. COVID-19

Tip van Theek 5!
Van 30 september tot en met 11 oktober is het Kinderboekenweek met als thema ‘En toen?’
We hebben een digitaal magazine gemaakt met daarin tips voor ouders rondom voorlezen,
activiteiten in de Kinderboekenweek en leuke boeken. Klik op http://magazines.theek5.nl/tips-voorouders-kinderboekenweek-2020-theek5/ om het magazine in te kunnen zien.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In blijde verwachting
Juf Debby is in blijde verwachting van haar tweede kindje. Dit wordt in april verwacht. We wensen
haar gezinnetje bij deze extra veel gezondheid en geluk toe in de komende maanden!

Geboren
Juf Amy en haar man Joep zijn op 21 september de trotse ouders geworden van hun dochter Nola.
Van harte gefeliciteerd. We wensen jullie nieuwe gezinnetje heel veel geluk samen!
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