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

Van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Na de schoolsluiting zijn de leerlingen allemaal weer met veel plezier naar
school gekomen. Met het buitenspelen vlogen de sneeuwballen door de lucht.
Wat is het mooi om de kinderen weer samen te zien spelen en lachen.
De leerlingen uit groep 8 hebben op 9 en 10 februari hun definitieve school
advies gekregen. De stap naar het voorgezet onderwijs komt steeds dichterbij.

Deze week zijn de kinderen van groep 3 tot en met 7 begonnen aan de citotoetsen. Vanwege de
scholensluiting is dit later in het schooljaar dan u normaal van ons gewend bent. Dit houdt in dat de
citoresultaten niet vermeld zullen worden op het rapport dat uw kind op 11 maart krijgt.
Op 16 en 18 maart a.s. kunt u met de leerkracht hierover in gesprek. Deze gesprekken zullen i.v.m. de
corona maatregelen digitaal plaats gaan vinden.
Met Vriendelijke groet,
Herman Straver
Daan van Loon
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Trefwoord
De komende week staat in Trefwoord het thema; ‘wat voel jij’ centraal. De
kinderen verkennen een aantal emoties. Heb je die zelf weleens? Waar
voel je dat in je lijf? We horen verhalen en versjes over mensen met
verschillende emoties. Met elkaar delen we of we weleens enge dromen
hebben en denken we na over de vraag of grote mensen ook weleens
verdrietig zijn en waarover.
Ook gaan we ontdekken wat we met onze gevoelens doen. Waar wordt je blij van? Hoe maak jij een
ander blij? En wat doe je als je bang bent? Is er iets of iemand bij wie je dan steun zoekt? Hoe kom je
tot rust als je boos bent?
In de bijbelverhalen komen genezingsverhalen aan bod. We horen bijv. over een verlamde man die
door zijn vrienden bij Jezus wordt gebracht. Hij is blij dat hij geneest en toont zijn dankbaarheid.

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

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 gang en goed gedrag in de gymzaal/speelzaal.
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Met pensioen.
Beste ouders en verzorgers,
Langs deze weg wil ik u meedelen dat ik per 29 mei 2021 de
pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt. In overleg met onze stichting PCPO
zal ik tot en met de laatste schooldag nog formeel in functie blijven als
clusterdirecteur.

Momenteel wordt achter de schermen volop gewerkt aan de opvolging. Onder leiding van onze
bestuurder is er een commissie, bestaande uit een afvaardiging van leerkrachten en ouders van
beide scholen (ik ben clusterdirecteur van de Vijf Eiken Rijen en JJ Anspach Dongen), samengesteld
die samen met een werving en selectiebureau de vacature zal opstellen en het verdere
sollicitatieproces zal begeleiden.
Met heel veel plezier en inzet heb ik op school gewerkt en samen met het team mooie projecten in
gang gezet en afgerond. Het mooie aan dit vak is dat geen dag hetzelfde is. Waar je samen met ruim
250 kinderen onder een dak bent, er is altijd wat moois te beleven. Ondanks dat je als
clusterdirecteur wat verder van de dagelijkse praktijk afstaat, heb ik volop inspiratie vanuit de
kinderen gekregen om elke dag mee te helpen om de kinderen weer een stapje verder te brengen in
hun ontwikkeling.
Zoals het er nu uitziet, zal ik na de zomervakantie nog enkele projecten voor PCPO blijven uitvoeren,
niet in de rol als leidinggevende van de school, maar in een adviesfunctie.
Ik sluit een hele mooie en ook leerzame tijd af en wil u dan ook hartelijk bedanken voor onze
samenwerking en uw vertrouwen in de afgelopen jaren.
Herman Straver
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Week van de lentekriebels
Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig?
Kinderen hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. Uw zoon van
vier vraagt bijvoorbeeld of meisjes ook een piemel hebben. Of u hoort uw
11-jarige dochter zeggen dat ze verliefd is. Het is belangrijk dat ouders en
leerkrachten betrouwbare informatie aan kinderen geven, zodat zij goed
aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van hun kinderen.
Hoe verloopt de ontwikkeling van kinderen?
De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens, maar die
zijn tot de puberteit (als de hormonen actief worden) anders dan die van volwassenen. Zo begint de
(pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen met het ontdekken van het eigen lichaam. Hier hoort ook de
ontdekking van de geslachtsdelen bij. Later komen vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In
de periode dat uw kind op de basisschool zit maakt het grote lichamelijke veranderingen door. De
ene keer verlopen die geleidelijk en de andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de
basisschool start de puberteit.
Basisschool: te vroeg?
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot
van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder
dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over
vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis
waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter sprake komen. Want op school, in de
media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en
seksualiteit te maken hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de
opvoeding.
De Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels brengt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke
manier onder de aandacht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. De school wordt hierin
ondersteund door de regionale GGD.
Wanneer?
De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 15 t/m 19 maart a.s. Tijdens deze week worden in alle
groepen activiteiten georganiseerd.
Activiteiten
Elke dag wordt er in groep 1 t/m 8 een les gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit
bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen.
Website
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele vorming en
de Week van de Lentekriebels.
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Voor de komende periode staan er een aantal activiteiten op de jaarkalender.
We zetten ze even op een rijtje:
▪ 10 en 17 maart: voetbaltoernooi groep 7 en 8. Dit gaat wegens de
geldende maatregelen niet door!*)
▪ 11 maart: rapporten groep 1 t/m 7. Via Parnassys bent u reeds
geïnformeerd over de inhoud van de rapporten, m.b.t. CITO toetsen.
▪ 16 en 18 maart: 10 minutengesprekken. Deze vinden online plaats. Via
Parnassys bent u geïnformeerd over het aanmelden voor de 10
minuten gesprekken. *)
▪ 15 t/m 19 maart: week van de lentekriebels
▪ 29 maart: theoretisch verkeersexamen groep 7.
▪ 31 maart: voetbaltoernooi groep 5/6. Dit gaat wegens de geldende maatregelen niet door!*)
▪ 1 april: VET. Het Vijf Eikentheater komt te vervallen. Door de geldende maatregelen, mogen
de leerlingen uit verschillende groepen, niet bij elkaar gezet worden.

*)Verderop in deze nieuwsbrief vindt u meer informatie hierover.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmelden 10 minuten gesprekken
Om de komende 10-minutengesprekken te plannen, gebruiken wij wederom
Schoolgesprek. Door gebruik te maken van deze website/app kunt u zelf
aangeven welk moment u het beste uitkomt voor de gespreksrondes. De
gesprekken worden digitaal gevoerd via MS Teams.
Wat moet u doen om in te schrijven?
• Ga naar de Vijf Eiken-app en klik op de tegel schoolgesprek.
• Mocht u de app nog niet geïnstalleerd hebben of mocht de app tijdelijk niet actief zijn, kunt u
ook naar de volgende website gaan: https://inschrijven.schoolgesprek.nl/?s=757
• Vul de voornaam van uw kind in (gebruik geen speciale tekens: Corné wordt Corne).
• Vul uw wachtwoord in; deze heeft u aan het begin van het schooljaar gekregen.
• Klik op de openstaande planning, en selecteer uw gewenste tijd (hoe later u inschrijft, hoe
minder vrije momenten beschikbaar zijn).
• Vul eventueel een opmerking in, ter voorbereiding voor de leerkracht.
• U ontvangt, als u dat wenst, een bevestiging per email.
Het inschrijven kan vanaf woensdag 3 maart om 13:00u en sluit op maandag 8 maart om 12.00u.
Daarna worden ouders die niet zijn ingeschreven, automatisch ingedeeld.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
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Ieder jaar organiseren de sportcoaches meerdere scholentoernooien voor
de regio Gilze en Rijen. Helaas door de maatregelen rondom het corona
virus is het niet mogelijk deze tot op heden te organiseren. Echter hebben
wij nog niet alle toernooien afgeblazen omdat we gedurende het huidige
schooljaar en de daarbij behorende steeds wijzigende coronamaatregelen
nauwlettend in de gaten houden.
Wanneer het mogelijk is om alsnog later het schooljaar een scholentoernooi door te laten gaan
zullen jullie vanzelf de posters zien.
In ieder geval is zeker dat het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7-8, gepland op 10 – 17 maart
en het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 5-6, gepland op 24 – 31 maart helaas niet door zullen
gaan.
De toernooien die nog op de agenda staan zijn: (maar die alleen plaats zullen vinden wanneer de dan
geldende coronamaatregelen het toelaten).
· School voetbaltoernooi groep 3-4 op 14 april 2021
· School atletiektoernooi groep 3-4 op 2 juni 2021
Voor vragen kunt u terecht bij de sportcoach op uw school.
Tot snel!
De commissie scholentoernooien Gilze en Rijen

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

Geboren…
Op 25 februari zijn juf Wivineke en haar man Maarten de trotse ouders geworden
van hun dochter Mila.
We wensen hen heel veel liefde en geluk samen!!
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