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Van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
U ontvangt alweer de achtste nieuwsbrief van dit schooljaar.
De meivakantie is voorbij en het einde van het schooljaar begint te naderen. In
de weken die nog voor ons liggen zullen de leerlingen en leerkrachten nog
hard aan het werk gaan om de laatste doelen te behalen en zal er ook tijd zijn
voor gezellige en sportieve activiteiten.
De leerlingen van de groepen 8 hebben zich op 20 en 21 april jl. gebogen over
de IEP toets. Wij zijn op dit moment in afwachting van de uitslag.
De Koningsspelen konden dit jaar gelukkig wel doorgang vinden. Het was wel iets anders dan
normaal, maar niet minder gezellig. Volgende week worden de schoolfoto’s gemaakt. Alle kinderen
zullen er dan nog knapper uitzien dan ze normaal al doen.
Herman Straver
Daan van Loon
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Trefwoord
Het thema van Trefwoord, van deze week, is ‘Houvast vinden’. Als het
leven anders gaat dan je wil, is het soms nodig om nieuw houvast te
vinden. Bijvoorbeeld als je iets kwijt bent of als je gaat verhuizen. Maar ook
als je thuissituatie verandert. Deze week ontdekken de kinderen wat het
betekent als ze hun houvast kwijtraken en hoe ze opnieuw houvast vinden.
In de Bijbelverhalen gaat het over de gelovigen, die na het Pinksterfeest bij
elkaar komen en houvast vinden door met elkaar te delen. Een vorm van
samenleven, waarbij iedereen even belangrijk is.
In de weken daarna staat het thema ‘Communiceren’ centraal. De kinderen ontdekken dat ze naast
het gesproken en het geschreven woord, ook beschikken over andere communicatiemogelijkheden.
Ze verkennen de kracht van lichaamstaal en beeldtaal. Bij alle communicatievormen gaat het om de
mens, die betekenis en zin geeft aan zijn leven, in relatie tot de mensen om hem heen.
De Bijbelverhalen gaan over Saulus (ook wel Paulus genoemd). Terwijl mensen over alles kunnen
praten met elkaar, lijkt er voor Saulus maar één gespreksonderwerp te bestaan; het geloof in God.
Dat is wat zin geeft aan zijn leven.
Het verhaal van Saulus stimuleert om vragen te stellen als; hoe communiceren mensen over God en
over elkaar? Wat is zinvol en waar en wanneer is zwijgen misschien wijzer dan spreken? De kinderen
ontdekken hoe belangrijk communicatie is voor de relatie tussen mensen onderling en tussen de
mens en de wereld om hem heen. .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 algemene ruimtes en goed gedrag in de ZW (voor de klassen die er komen)
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Kalender
Voor de komende periode staan er weer enkele activiteiten op het programma.
In het overzicht kunt u zien óf de activiteit doorgang vindt en op welke manier
we deze activiteit vorm willen geven, gezien de geldende maatregelen.
•
•

•

•

27 en 28 mei: Schoolreis. De schoolreizen gaan definitief niet door. Via
het ouderportaal van Parnassys bent u hierover reeds geïnformeerd.
31 mei, 2/3 juni: schoolfotograaf. De schoolfotograaf gaat dit schooljaar
wel door. Er worden broertjes en zusjes foto’s gemaakt van kinderen die bij ons op school
zitten. Broertjes of zusjes die niet bij ons op school zitten, mogen dus niet op de foto.
08 t/m 11 juni: Avond4daagse. In de hele maand juni kan men zelf 4 willekeurige dagen
kiezen waarop men 3 km, 5 km, 10 km of 15 km wandelt. Dat kan dus overdag, ’s avonds of
in het weekend op het tijdstip dat je dit het beste uitkomt.
De routes starten vanaf de gebruikelijke startlocatie achter De Boodschap / Bibliotheek en
worden uitsluitend aangeboden via de Avondvierdaagse Rijen app middels een
routebeschrijving en kaart. Kijk voor meer informatie op www.avondvierdaagserijen.nl
11 juni en 14 juni: school gesloten. Alle leerlingen vrij!!

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

Hulp gezocht bij het groenonderhoud
‘Vele handen, maken licht werk!’
Voor het groenonderhoud, op en rondom het schoolplein, zijn wij op zoek naar
enkele enthousiaste vrijwilligers. Het onderhoud vindt één maal per jaar plaats,
meestal in de maanden mei/juni.
Heeft u binnenkort een momentje tijd om ons hierbij te helpen? Dan kunt u
zich melden bij Daan van loon via daan.vanloon@pcpomiddenbrabant.nl.

www.bsdevijfeiken.nl
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Beste ouders/verzorgers,
Ik wil mij graag aan jullie voorstellen. Ik zal als senior coördinator tijdelijk de
tussen schoolse opvang (TSO) gaan coördineren op de Vijf Eiken.
Ik ben Anouska Lantema, 45 jaar en moeder van 2 geweldige pubers. Wij wonen
in het mooie Maarssen, omgeving Utrecht. Stil zitten kan ik niet en ik ben
eigenlijk altijd druk met van alles en niets. Ik taxi mijn dochter overal heen, zorg
voor mijn moeder die al op leeftijd is en daarnaast ben ik ook nog 2 dagen per
week werkzaam op het CB van Kinderstralen. Veel tijd voor hobby’s heb ik
daarom niet, maar ik kan heel erg genieten van onze tuin, het zonnetje of
dagjes weg met mijn gezin.
Ik heb in de afgelopen 10 jaar veel ervaring opgedaan als coördinator en vervolgens senior
coördinator bij Kinderstralen en mag nu de TSO gaan coördineren op de Vijf Eiken. Ik heb hier echt
ontzettend veel zin in! Tevens zal ik ook de nieuwe coördinator gaan inwerken.
Ik vind het fijn om een goed georganiseerde overblijf neer te zetten waarin duidelijkheid en structuur
belangrijk is. Voor zover structuur in een vrij moment mogelijk is natuurlijk.
Het is sowieso heel belangrijk dat een kind vooral zichzelf mag zijn, zich kan ontspannen en weer
opgeladen aan de middag kan beginnen.
Dit doe ik natuurlijk niet alleen, maar samen met mijn team Overblijfmedewerkers. Ik ben
momenteel het team beter aan het leren kennen en vindt het belangrijk dat alle neuzen dezelfde
richting op staan. Daar ga ik de komende tijd mijn uiterste best voor doen.
De samenwerking met school en u als ouder is hierin onmisbaar en bijzonder belangrijk. Ik hoor dan
ook graag als ik iets belangrijks moet weten. Ik wil jullie dan ook vragen om mij te mailen als jullie
belangrijke zaken m.b.t. de TSO en/of uw kind wilt bespreken.
Ik ben op het volgende mailadres te bereiken: vijfeiken.kinderstralen@gmail.com
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Oproep werkgroep ouderbetrokkenheid
Onze school heeft het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0.
Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking
tussen ouders/verzorgers en school waarin ouders/verzorgers en school vanuit
een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling
van het kind (de leerling).
De Vijf Eiken werkt hard aan Ouderbetrokkenheid 3.0. De leerkrachten, een
aantal ouders/verzorgers en directie werken achter de schermen nauw met
elkaar samen om het leren en de gezonde ontwikkeling van onze leerlingen te
ondersteunen. Samen zoeken wij naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed
onderwijs en de ontplooiing van uw kinderen en onze leerlingen. Wij vinden het van onschatbare
waarde als ouders/verzorgers positief-kritisch meekijken naar De Vijf Eiken en dat zij meedenken
over onze school.
Zou u hier graag deel van uit willen maken? Voor het komende schooljaar is er ruimte voor nieuwe,
enthousiaste ouders om deel te nemen. Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar Daan van Loon
via daan.vanloon@pcpomiddenbrabant.nl.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schoolfruit
De week van 31 mei is de laatste week van het Schoolfruit.
Vanaf afgelopen november hebben we elke week vers fruit
ontvangen. De leerlingen hebben hier van gesmuld!
Volgend schooljaar gaan we onze school weer inschrijven voor dit
gratis programma.
We hopen dat we dan opnieuw mogen deelnemen.
We willen graag de leden van de OR bedanken voor het snijden en verdelen van het fruit/ de
groente.
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