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

Van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
De bladeren dwarrelen buiten van de bomen, de herfstvakantie is voorbij, 
maar binnen bij ons op school is het lekker warm en wordt er samen met de 
kinderen hard gewerkt. 
 
Op dinsdag 17 november is er weer een Vijf Eiken Theater. Helaas mogen de 
ouders daar niet bij aanwezig zijn.  
 

 
Op donderdag 3 december wordt het weer een gezellige boel op school omdat wij dan natuurlijk 
Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen. Vol verwachting klopt ons hart. Het belooft weer een waar 
festijn te worden voor de kinderen. 
 
De Schoentjesavond gaat dit jaar helaas niet door, deze zal vervangen worden door een 
schoentjesochtend. Hier wordt u op een later tijdstip nog over geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Herman Straver  
Daan van Loon 
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Trefwoord 

 
In deze periode staat het thema ‘Anders’ centraal. In ons leven zijn alle 
dagen anders. Kijk maar naar het weer. Mensen spreken andere talen en 
eten is ook overal verschillend.  
We onderzoeken wat ‘veranderen’ soms ingewikkeld maakt.  
 

Iets nieuws oefenen kan spannend zijn; durf je het wel? Lukt het je? En als het niet lukt? Als je voor 
een keuze staat, kan twijfel toeslaan. Hoe wil ik het doen? En soms voel je dat je iets (nog) niet wil 
proberen. In de Bijbelverhalen horen we over Noömi, die om moet leren gaan met verlies. Ze gaat 
samen met Ruth, als vreemdeling uit Moab, terug naar Bethlehem om een nieuw leven op te 
bouwen. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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: Maak het mogelijk om 
succes te behalen, beloon de moeite en goed gedrag in algemene ruimtes. 

Geef duidelijke en heldere aanwijzingen. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OuderApp 
 
 
Via de ouder app is het ook mogelijk om ziekmeldingen van uw kind(eren) door 
te geven. Dit kan niet meer via de link op de website van BS de Vijf Eiken.  
Lukt het niet om een ziekmelding via de app door te geven, geef deze dan 
telefonisch aan ons door. Liefst voor aanvang van de lessen. 
 
Heeft u problemen met, of vragen over de ouderApp, geef dit dan door aan de 
groepsleerkracht van uw kind. We proberen dan z.s.m. een oplossing te vinden.  
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Voorlopige adviesgesprekken groep 8 
 
Op 11 en 12 november staan de voorlopige adviesgesprekken van groep 8 
gepland. Deze zullen i.v.m. COVID-19, conform de RIVM maatregelen, digitaal 
gehouden worden.  
Desbetreffende ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VET 

Op 17 november staat het eerste Vijf Eiken Theater (VET) van dit jaar gepland. Het thema is 
‘Kinderboeken’. 

Gezien de huidige omstandigheden omtrent het Covid-19 virus, treden de diverse groepen voor 
elkaar op en worden de voorstellingen, helaas, zonder de aanwezigheid van ouders gehouden. 

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

Studiedag 
 
Zoals ook op de schoolkalender is aangegeven, vindt er op maandag 23 november een studiedag 
plaats voor het team. Dit betekent dat alle leerlingen deze dag vrij zijn van school.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schoentjesavond 

Woensdag 25 november mogen de kinderen hun schoen weer zetten.  

Helaas is het niet mogelijk om de schoentjesavond door te laten gaan. 
Natuurlijk mogen de kinderen hun schoentje wel in de klas zetten.  Dit doen 
we nu onder schooltijd.                    

De kinderen nemen hun schoen ‘s morgens mee naar school met een leuke 
tekening of wat lekkers voor het paard en dan laten we ons verrassen wat er 
dit jaar weer in ons schoen komen gaat. 
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Workshop GGD 
 

 

 

 

 

Online workshop Opvoeden in 2 huizen 
26 november om 20.00 uur  

  

Ontmoet (virtueel) andere gescheiden ouders  
  

Na een scheiding is het prettig en belangrijk om goed in gesprek te blijven met je ex over de 
opvoeding van jullie kind. Je blijft in de meeste gevallen samen verantwoordelijk voor je kind(eren).   
Hoe houd je goed contact over opvoeden als je gescheiden bent? Hoe pakken andere ouders dat 

aan?  Wat heeft je kind nodig en wat heb jij nodig?  

Over al deze onderwerpen gaat deze workshop.  

Deze workshop is voor gescheiden ouders met kinderen in de leeftijd 0 tot 18 jaar. Het wordt 

een interactieve avond boordevol praktische tips en tijd om ervaringen uit te wisselen met de 

andere deelnemers.   

Tip: Doe de workshop samen met je ex!  

   

Meer informatie:   Bianca de Vos b.de.vos@ggdhvb.nl   
Tijd:       26 november 20.00 – 21.00 uur  
Aanmelden :       klik hier  
 
Dit gratis webinar wordt georganiseerd door GGD Hart voor Brabant en Family Factory.   
  

  
0900 463 64 43 

www.ggdhvb.nl  

  

 
 

https://stichting-the-family-factory.webinargeek.com/opvoeden-in-twee-huizen-ggd-hart-voor-brabant
https://stichting-the-family-factory.webinargeek.com/opvoeden-in-twee-huizen-ggd-hart-voor-brabant
http://www.ggdhvb.nl/
http://www.ggdhvb.nl/
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Linusgroep  
 

DE (SCHOOL)OMGEVING DOET ER TOE! 
  
Zoals u weet faciliteren we nu voor het eerste jaar hoogbegaafdheidsonderwijs 
op BS de Vijf Eiken- genaamd de Linus groep. Dit doen we natuurlijk met een 
reden. 

  
Wist u dat? 

• Onderzoek heeft aangetoond dat het sociaal- emotioneel functioneren bij (hoog)begaafde 
leerlingen verbeterde tijdens deelname aan verrijkingsonderwijs? Na 1 jaar scoren ze 
significant hoger op sociale autonomie en na 2 jaar verrijking scoren ze significant hoger op 5 
van de 7 aspecten ten opzichte van hun eigen uitgangswaarden: betrokkenheid, 
welbevinden, sociaal initiatief, sociale autonomie en inlevingsvermogen (Anne ten Brincke en 
Iris de Koning, 2018). 

• Dit onderzoek niet losstaand is? Eerdere onderzoeken, zoals het onderzoek van Drent & van 
Gerven uit 2007, heeft ook al aangetoond dat het omgaan met gelijkgestemden en 
ontwikkelingsgelijken van invloed zijn op het welbevinden. 

• Een 'mismatch' met de omgeving/ de onderwijscontext grote gevolgen kan hebben? Het 
sociale netwerk beïnvloedt het welbevinden van begaafde leerlingen door het effect van 
positieve emoties, cognities en gedragingen (Cohen, Gottlieb & Underwood, 2000). 
Daarnaast zijn er ook nog genderverschillen en uit het zich bij meisjes anders dan bij jongens. 

• Het niet voor niets is dat Mönks een aanvulling heeft gemaakt op de door Renzulli (1976) 
beschreven aanlegfactoren (hoge intellectuele capaciteiten, creativiteit en motivatie)? In het 
meerfactorenmodel van Mönks wordt het belang van een goede interactie met de sociale 
omgeving benadrukt voor een gezonde ontwikkeling. 

• Het hierbij gaat het met name om de wisselwerking met gezin, school en vrienden 
(peers/ontwikkelingsgelijken)? Pas bij een goed samenspel van de persoonskenmerken en 
sociale omgevingen kan (hoog)begaafdheid zich ontwikkelen. Dit kan alleen tot stand komen 
als ook de sociale competentie voldoende eigen gemaakt kan worden (Mönks, 1985). 

• Begaafdheid aanleg is, maar het afhangt van de omgeving en de persoonlijkheid of 
begaafdheid uiteindelijk tot uitblinken komt? Dus onderwijs en de manier waarop het 
onderwijs is ingericht is van invloed. Onderwijs doet er toe! 
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Maandag 16 november staat er weer een informatiebijeenkomst gepland. Deze zal online 
plaatsvinden. 
Tijdens deze informatiebijeenkomst komt u meer te weten over het onderwijsconcept en de 
aanmeldprocedure.  
 
U kunt zich hiervoor opgeven bij Jolanda, via: jolanda.nieuwenhuizen@pcpomiddenbrabant.nl. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biebouders gezocht 

In onze school bevindt zich een schoolbibliotheek, die de laatste jaren werd aangevuld en 
onderhouden, door een aantal enthousiaste ouders. Zij hebben helaas te kennen gegeven, hiervoor 
geen tijd meer beschikbaar te hebben. Langs deze weg, willen we hen bedanken voor hun tijd, 
enthousiasme en inzet én zijn we op zoek naar opvolgers! 
Op dit moment wordt de schoolbieb grondig gesaneerd door een medewerkster van Theek 5.  
Onze school krijgt dit jaar subsidie, om de leesbeleving en het leesplezier van onze leerlingen te 
vergroten. Dit houdt in dat de leerkrachten tips/adviezen krijgen om kinderen meer te stimuleren bij 
hun leesmotivatie, we onze collectie in de schoolbieb eens grondig onder de loep nemen en 
vernieuwen en onze bieb ook een uiterlijke metamorfose ondergaat. Theek 5 ondersteunt ons 
hierbij. Als dit alles is gerealiseerd, zou het erg fijn zijn als de bieb onderhouden blijft en daarvoor zijn 
we op zoek naar u. Wilt u graag weten wat dit inhoudt en hoeveel tijd dit van u vraagt? Neem dan 
contact op met juf Esther via esther.tuytelaars@pcpomiddenbrabant.nl  Zij kan u van alle informatie 
voorzien.  
                                                                                                                                                                                            
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Met verlof 
 
Juf Linda is vanaf deze week met zwangerschapsverlof.   
 
Zij wordt op maandag en dinsdag vervangen door juf Carla en op 
woensdag en donderdag door juf Eline.  

 
 
 
  

mailto:jolanda.nieuwenhuizen@pcpomiddenbrabant.nl
mailto:esther.tuytelaars@pcpomiddenbrabant.nl
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