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

Van de directie 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Het jaar 2020 ligt alweer een tijdje achter ons. De laatste schoolweek van 2020 
eindigde abrupt. Vanaf de woensdag moest de school sluiten en zo gingen we 
ook het nieuwe jaar in. De kinderen ontvangen weer onderwijs op afstand. De 
school doet er alles aan om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. We 
hebben geleerd van de ervaringen tijdens de eerste Lock down en het geheel 
verloopt over het algemeen naar wens. Met nagenoeg alle kinderen hebben 
we goed contact. Het is fijn voor de leerkrachten om te ervaren hoe goed en 
flexibel de kinderen met het online onderwijs omgaan, hierbij natuurlijk 
gesteund door u als ouders. Wij zijn trots op onze leerlingen en op hun ouders. 
Wij zijn ons ervan bewust dat u, als ouders, op dit moment veel ballen in de lucht moet houden. 
Naast het ondersteunen van uw kinderen bij het schoolwerk, gaat immers ook uw eigen werk door 
met daarnaast de dagelijkse beslommeringen die een huishouden nu eenmaal met zich meebrengt. 
Onze complimenten voor het feit dat u alles in goede banen weet te leiden. 

We hopen natuurlijk van harte dat de schoolsluiting niet lang meer hoeft te duren. We kijken ernaar 
uit om alle kinderen weer op school te mogen begroeten. En dat we in het jaar 2021 weer langzaam 
terug kunnen gaan naar het oude normaal. Samen met alle kinderen en ouders hopen we er een 
mooi en leerzaam jaar van te maken. 

Met vriendelijke groet, 

Herman Straver en Daan van Loon 
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Trefwoord 

 
De komende weken staat het thema ‘verdienen’ centraal.  
Je kunt geld verdienen, of waardering of straf. Iets wat jou toekomt. Wie 
werkt heeft recht op salaris, wie goed zijn best doet heeft recht op een 
complimentje. De beloning moet in de juiste verhouding staan tot de 
prestatie.  

De Bijbelverhalen zetten ons hierover aan het denken. Wat moeten we met het verhaal van Jezus 
over een landeigenaar die iedereen evenveel betaalt, of ze nou een uurtje hebben gewerkt of de hele 
dag? Waarom gaat Jezus op bezoek bij die oneerlijke Zacheus en niet bij keurige, eerlijke mensen?  
 
Ze leren ons vragen te stellen. Hoe zit het met mensen die werkloos zijn of een beperking hebben? 
Hebben zij dan geen recht op waardering en inkomen?  
Misschien verdient iemand straf, als hij iets heeft misdaan. Maar verdien je niet een tweede kans, als 
de vorige keer niet goed ging? En kun je pech ook verdienen? 
Zoals altijd vinden we de ideeën en meningen van kinderen hierin erg belangrijk. Doen zij hun best 
vriendschap te verdienen? Of vinden ze dat hun vriendje zijn best moet blijven doen? Of is dat 
helemaal niet nodig?  Wat zijn redenen waarom je iets verdient? Je kunt heel hard je best hebben 
gedaan om iets te leren of om juist iets áf te leren. En soms krijg je gewoon iets voor niks, zómaar!  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
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:  
Leerkrachten houden actief toezicht en hebben een open en vriendelijke houding. Voor de kinderen 
herhalen we de afspraken omtrent ‘Goed gedrag op het toilet’.  
 
 

 
 
 
 



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

          

5 

3
 
 
 
Van de MR 
 
Het is enige tijd geleden dat u iets heeft vernomen van de MR. 
Ook de MR komt in deze bijzondere tijd online bij elkaar, om toch 
verbonden te blijven met elkaar.   
Voor de Kerstvakantie zijn de leerkrachten in het zonnetje gezet 
en zijn namens de ouderbetrokkenheid leuke presentjes 
overhandigd als dank voor de tomeloze inzet.  
Helaas zitten de kinderen sinds 16 december 2020 thuis vanwege 
de Lock down. Het ziet er naar uit dat dit helaas nog enige tijd gaat duren. Ook gedurende deze 
moeilijke periode zijn we er voor u dus schroom niet om contact te zoeken met de ouders binnen de 
MR indien gewenst. mr.vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl.  
De oudergeleding wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de leerkrachten en hun leiding te 
complimenteren voor de wijze waarop het thuisonderwijs wordt voorbereid en uitgevoerd. Ook van 
andere ouders krijgen we lovende woorden terug! Dank jullie wel! 
 
 

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

Dank jullie wel!! 
Aan alle ouders/verzorgers van onze leerlingen… 
 

Naast zorgtaken, huishouden en jullie eigen werkzaamheden ook nog eens 
thuisonderwijs geven.  
Een enorme belasting de op dit moment op  jullie schouders rust.  

Maar wat zijn wij trots op jullie!! 
Mede dankzij jullie doorzettingsvermogen, geduld, begrip, energie, goede 
tips/adviezen en alle hulp aan jullie (en ónze) kinderen, lukt het om samen, 
tijdens deze Lock down, het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten 
vinden.  Dank jullie wel, namens alle meesters en juffen van BS de Vijf Eiken! 
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Kalender 
 
Voor de komende periode staan er een aantal activiteiten op de jaarkalender. 
Afhankelijk van de duur van de Lock down zullen deze (mogelijk in een andere 
vorm) wel of geen doorgang vinden. We zetten ze even op een rijtje: 
 

▪ 4 februari- rapport 1 groep 8; deze worden op een ander moment 

uitgereikt en is afhankelijk van de duur van de Lock down. Ouders van 

groep 8 worden hierover verder geïnformeerd. 

▪ 09/10 februari-adviesgesprekken groep 8; deze gaan door op de 

geplande data, maar zullen online plaats vinden.  

▪ 11/12 februari-Carnaval op school; dit is afhankelijk van de duur van de Lock down. Blijft de  

school gesloten, dan komt dit helaas te vervallen. Mogen de scholen op 8 februari weer open? 

Dan zal het carnavalsfeest in een aangepaste vorm gevierd worden.  

▪ 15t/m 19 februari- Voorjaarsvakantie 

▪ 22 februari- Studiedag; zoals aangegeven op de kalender, is de school deze dag gesloten en 

zijn alle kinderen vrij.  

Mocht  de Lock down tijdens de vakantie en de periode daarna nog van kracht zijn, wordt u t.z.t. 
geïnformeerd over de organisatie van de noodopvang. 

 

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

 
Team(T)Rots 
 

 
Op de Vijf Eiken werken we aan kindgericht onderwijs.  Naast de 
reguliere lessen, zorgen we ook voor maatwerk bij leerlingen die daar 
behoefte aan hebben. Inmiddels kent u het 'Breinplein' en de 
'Breinbrekers'. Na de carnavalsvakantie start voor diverse leerlingen 
uit groep 7 en 8 een nieuwe groep: 'Team(T)Rots'.  
 

In deze klas verwelkomen we leerlingen die meer begaafdheid tonen op praktisch gebied. Deze 
leerlingen gaan werken aan een persoonlijk doel,  in de eigen klas. Tevens sluiten zij elke 
donderdagmiddag aan bij Team(T)Rots, om aan een praktische opdracht te werken. Vanuit de Vijf 
Eiken ondersteunt Sven van Roij deze klas. Jürgen van Gorkum zal vanuit Egel&Co diverse gastlessen 
verzorgen en het Team zal ook gaan samenwerken met diverse lokale organisaties.  
Mocht uw kind in aanmerking komen voor Team(T)rots, dan neemt de groepsleerkracht in de eerste 
week van februari met u contact op. 
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Raad van toezicht 
 

De Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid  
Wij zoeken een kandidaat die:  
 
• woonachtig is in de regio;  
• beschikt over een relevant regionaal politiek/maatschappelijk netwerk;  
• kennis heeft van de onderwijssector bij voorkeur van internationaal onderwijs;  
• kennis/ervaring heeft van complexe juridische zaken;  
• focus kan aanbrengen in beleidsdocumenten en andere cyclische processen;  
• aandacht heeft voor de menselijke aspecten van vraagstukken;  
• gevoel heeft voor ongeschreven regels, veiligheid, binding en die trots creëert;  
• hecht aan afspraken, discipline en betrouwbaarheid;  
• toezichthoudende en/of bestuurlijke ervaring in de non-profit sector zijn een pré.  
 
Verder kunt u de bestuurder adviseren, in teamverband toezicht houden en beschikt u over 
kerncompetenties als: strategisch inzicht, kritisch-analytisch vermogen, integriteit, proactieve 
opstelling en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Onze voorkeur gaat uit naar een 
kandidaat met gevoel voor humor en vermogen om te reflecteren op het eigen handelen. 
 
Meer informatie over de stichting zie Koersplan op de website: www.pcpomiddenbrabant.nl 
  
Wanneer? Zo spoedig mogelijk. 
Bedrijfsprofiel: PCPO Midden-Brabant is een dynamische moderne organisatie met een duidelijke 
maatschappelijke visie en een pedagogische ambitie. De Raad bestaat uit maatschappelijk betrokken 
leden met interesse in (primair) onderwijs. Vraagstukken benadert de RvT vanuit de eigen 
specialismen. Er wordt toezicht gehouden vanuit gedragen waarden. Het gesprek is hierbij een 
belangrijke werkvorm.  
Benoeming: De RvT benoemt de kandidaat op bindende voordracht van de GMR voor een periode 
van 3 jaar met mogelijke verlenging.  
Ben u geïnteresseerd? Stuur dan vóór 21-02-2021 een motivatiebrief met CV naar:  
RvT PCPO Midden-Brabant, t.a.v. de commissie W&S info@pcpomiddenbrabant.nl 
  

 
 
 
 
 
 

../Downloads/2019-10-08-PCPO_Koersplan-2019-2023_def.pdf
http://www.pcpomiddenbrabant.nl/
mailto:info@pcpomiddenbrabant.nl
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Noodopvang 

De noodopvang wordt dagelijks goed bezocht.   
We merken dat ouders kritisch meedenken, of hun kind(eren) wel of geen 
gebruik mag/mogen maken van deze opvang.  
Mede daardoor kunnen we de opvang blijven bieden en op deze manier 
blijven vormgeven.   
Fijn dat we op jullie kunnen rekenen. 

 
 

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

 
Leerlingenraad 
 
Op onze school is een leerlingenraad actief.  Onze leerlingen zijn op deze 
manier betrokken en samen verantwoordelijk voor de schoolomgeving. Zij 
worden hierin bijgestaan door ouders uit de werkgroep Ouderbetrokkenheid. 
Zaken die besproken worden in de leerlingenraad zijn o.a.: afval in en rondom 
school, doeltjes op het schoolplein en het kenbaar maken van de 
leerlingenraad. 
Anfisa, Aya, Bram, Brem, Emma, Fatima, Jill, Justin, Kadiatu, Mohamadou, 
Mohamed,  Renske en Tygo hebben, namens de groepen 5 t/m 8 en de 
Linusgroep, zitting in de leerlingenraad. 
 
De leerlingenraad is op 15-12-2020 voor het laatst bij elkaar geweest. De bedoeling is dat zij de 
komende periode hun bijeenkomsten online blijven voortzetten.  
 
Heb je punten voor de leerlingenraad? Geef deze dan door aan je eigen leerkracht. Zij zorgen dat dit 
bij de leerlingenraad terecht komt.  
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Even voorstellen 
 

Hoi allemaal, 
 
Mijn naam is Nadia van Mourik, ik ben 27 jaar oud en samen met mijn 
vriend woon ik in Tilburg. 
Omdat juf Wivineke met zwangerschapsverlof gaat, kom ik de gymlessen 
overnemen! 
Natuurlijk zou ik geen echte gymjuf zijn als ik niet zelf ook van sporten 
hou. Als ik geen les aan het geven ben kun je me daarom vinden op het 
rugby- of voetbalveld. 

 
Verder ben ik gek op spelletjes, gamen, knutselen en leerlingen met leuke moppen. Vertel me 
vooral over de hobby’s en sporten die jullie zelf graag doen. Het lijkt me namelijk leuk om jullie 
allemaal te leren kennen! 

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

 
Geboren /met verlof 
 

Op 18 december zijn juf Linda en Björn, de trotse ouders (en Mathijs de grote broer) 
geworden van hun dochter en zusje Sophie.  
Op 24 januari zijn juf Cheryl en Luc, de trotse ouders (en Fabiënne de grote zus) 
geworden van hun zoon en broertje  Ruben. 
Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk samen!! 

 
 
M.i.v. de voorjaarsvakantie  gaat juf Debby met zwangerschapsverlof.  
Vrijdag 12 februari is haar laatste werkdag.   
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