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

Van de directie 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De decembermaand, wat is dat toch een heerlijke maand vol met tradities. 
Tradities die dit jaar, door het corona virus, op een andere manier gevierd 
zullen worden. Zo is er op school op een andere manier invulling gegeven aan 
het Sinterklaasfeest en zal ook het Kerstfeest op een andere manier gevierd 
worden. Hoe we dit op school doen, kunt u in deze nieuwsbrief lezen. 

 

Nadat de ouderraad de school eerst in de Sinterklaassfeer heeft gebracht, is de school inmiddels 
weer volledig in kerstsfeer gebracht. Alles ziet er weer gezellig uit.                                                           
Op vrijdagmiddag 18 december a.s. begint dan om 12.00u voor iedereen de vakantie!         

We wensen iedereen een fijne kerstvakantie en hopen dat we jullie in het nieuwe jaar weer gezond 
te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, 
Herman Straver en Daan van Loon 

 

 

 

 



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

          

4 

3
SAMEN 

heeft nog nooit zoveel 

betekenis gehad als dit jaar. 

 

Laten we de momenten 

dat we samen kunnen zijn, 

daarom koesteren 

 

    

                                               

                                                              Directie en team van 

                                                               BS de Vijf Eiken 

                                                               wenst jullie heel veel 

                                                         SAMEN 

                                                    

                                                       en  gezondheid voor het nieuwe jaar!! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Trefwoord 

 
In deze periode, vlak voor Kerst, staat het thema ‘Verlichten’ centraal.  
Kerstmis is een lichtfeest; kaarsjes, sterretjes, verlichte bomen en straten. 
Voor veel mensen is Kerst het feest geworden van samen binnen, warm en 
gezellig terwijl het buiten koud en donker is. Een betekenis die veel mensen 
aanspreekt ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Maar is 

Kerstmis dan niet het geboortefeest van Jezus? In veel landen om ons heen, worden 
midwinterfeesten gevierd of feestdagen voor de zonnegoden.  Blijkbaar hoeven we beide 
betekenissen van Kerstmis (geboortefeest of lichtfeest) niet als concurrerend te zien, maar als elkaar 
aanvullend.  
Waar denken kinderen aan bij Kerstmis?  
Aan sneeuw, kerstbomen, kou, donker, gezelligheid, eten, kaarsjes  en lampjes.  Ook in het 
geboorteverhaal van Jezus speelt licht en donker een belangrijke rol. De kinderen ontdekken hoe het 
Kerstverhaal de persoon van Jezus in het licht zet als een belangrijke positieve belofte. Ze zien ook 
hoe mensen elkaar op een positieve manier in het licht kunnen zetten, door elkaars kwaliteiten en 
mooie kanten te benoemen, elkaar te waarderen en te voorkomen dat iemand vergeten wordt. 
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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 in de ZW 
(voor de klassen die er komen). Goed gedrag buiten de poort en op de 
openbare weg.  Geef het goede voorbeeld.  
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kerstviering 2020 
 
Dit jaar hebben iets leuks bedacht voor het kerstfeest van donderdag 17 december. De kinderen 
gaan twee challenges aan: 
 

Kerstchallenge 1: Een echt samen, warm, gezellig gevoel creeëren met alle 
kinderen en leerkrachten van de Vijf Eiken 
We zingen met alle groepen van de Vijf Eiken, voor aanvang van het 
kerstontbijt om 08.35u, tegelijkertijd ‘Samen warm gezellig’ 
 https://www.youtube.com/watch?v=n5wuDmiPua8 
Kerstchallenge 2: We geven ook anderen een samen, warm, gezellig gevoel. 
We geven mensen buiten de Vijf Eiken ook een warm gevoel tijdens kerst 
door hen een zelfgemaakt cadeautje te geven in de kerstvakantie. De 
kinderen bepalen zelf aan wie ze het cadeautje willen geven. 
 

Daarnaast is er een leuk kerstontbijt.  
We zouden het heel fijn vinden als de kinderen zelf een ontbijt meenemen. U moet dan denken aan 
een simpel en gezond kerstontbijtje (graag ook een bord meenemen!). Voor drinken wordt gezorgd. 
Tijdens het ontbijt wordt het Kerstverhaal voorgelezen of verteld.  
 
Trek  niet je beste kleding aan, want we gaan ook nog even knutselen.  
Alvast bedankt! 
 
Vrijdag 18 december: 
De kinderen zijn in de middag vrij! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n5wuDmiPua8
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Verkeersmaatregelen. 

In overleg met de gemeente worden een aantal verkeersmaatregelen  
besproken, die de verkeerssituatie flink moeten verbeteren en ervoor zullen 
gaan zorgen dat onze leerlingen een stuk veiliger naar school kunnen.                 
De schoolzone zal worden uitgebreid via de Leuvenstraat, van 
Duivenvoordestraat, Adriaansenpad en de Mgr. Nolensstraat.  
Op de Mgr. Nolensstraat zal ook een voetgangersoversteekplaats gerealiseerd 
gaan worden.  
Tevens wordt de  mogelijkheid onderzocht, om op de langere termijn,  
gebruik te kunnen gaan maken van een ‘kiss&ride’ strook.   
We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.  

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

Schoolfruit 
Wat een mooi gezicht, al die smullende kinderen!  
Sinds begin november doen wij mee aan het project EU-Schoolfruit dat wordt 
gefinancierd door de Europese Unie.  
Wekelijks ontvangen we veel verschillende soorten groenten en fruit. De 
kinderen reageren heel enthousiast en genieten iedere dinsdag, woensdag en 
donderdag van al dit lekkers. Dit wordt mede mogelijk gemaakt, dankzij de 
tomeloze inzet van onze ouderraad, die ervoor zorgt dat het fruit wordt 
schoongemaakt, gesneden en verdeeld. We willen hen dan ook via deze weg een 
groot compliment geven, voor hun tijd en hulp hierbij. DANK JULLIE WEL! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oproep verschoonkleding kleuters 
 
Het kan weleens gebeuren dat een leerling een ongelukje op school heeft.    
Op dit moment zitten wij verlegen om verschoonkleding bij de kleuters.        
Wij zijn op zoek naar onderbroeken, joggingbroeken en leggings in de maten 
116 – 122 – 128. Mocht u thuis nog kleding over hebben die wij mogen 
hebben, graag! Uw kind mag dit geven aan de groepsleerkrachten van de 
groepen 0-1-2. Alvast ontzettend bedankt! 
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Met verlof 
 
Deze week gaat juf Cheryl met zwangerschapsverlof. Haar taken zullen 
worden overgenomen door juf Amy.  
 
Juf Wivineke  gaat half januari met zwangerschapsverlof. Ze wordt 
vervangen door Nadia van Mourik. Nadia is 27 jaar oud, woont in Tilburg en 
werkt nu drie jaar als vakleerkracht vanuit het Beweegburo in de gemeente 
Dongen. Nadia werkt vanaf vrijdag 15 januari 2021 een week mee met 

Wivineke. Juf Wivineke werkt op vrijdag 22 januari voor het laatst.  

 
  
 

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

 
 


