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

Inhoudsopgave

9
9

Van de directie
pag. 1
Trefwoord
pag. 2
Regel van de week
pag. 2
Met pensioen
pag. 3
Kamp groep 8
pag. 4
Sportdag
pag. 4
Vakantierooster 2021-2022
pag. 5
Kalender
pag. 5
Leerlingenraad
pag. 6
Dank jullie wel
pag. 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Schooljaar 2020-2021 loopt op zijn einde. Over een paar weken begint de
grote vakantie. Dit schooljaar hebben, door het coronavirus, de kinderen weer
een periode onderwijs op afstand moeten volgen, maar samen met de ouders
hebben we er voor kunnen zorgen dat de kinderen thuis onderwijs konden
volgen. Wij willen alle ouders bedanken voor hun hulp hierbij.
Wij hopen dat volgend schooljaar een schooljaar gaat worden waarop de impact van het coronavirus
een stuk minder zal zijn. Een schooljaar waarin kinderen uit verschillende groepen weer samen met
elkaar kunnen leren en spelen en waarin de ouders de school weer in mogen. en de groepen
kinderen weer samen.
Na de vakantie vinden in de tweede schoolweek weer de startgesprekken plaats. Wij ervaren deze
gesprekken als zeer zinvol, wat natuurlijk ook geldt voor alle andere gesprekken. Wij zijn blij dat u de
school weet te vinden als gesprekpartner.
Regelmatig zijn er ouders/verzorgers op school aanwezig om te helpen bij allerlei activiteiten. Wij
willen u vanaf deze plek bedanken voor deze betrokkenheid.
Alle leerlingen van groep 8 willen we voor volgend schooljaar veel succes wensen op hun nieuwe
scholen.
We hopen dat iedereen een hele fijne vakantie zal hebben, geniet ervan.
Herman Straver en Daan van Loon

www.bsdevijfeiken.nl
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In Trefwoord werken we nog twee weken aan het thema ‘Verdriet”
Iedereen weet wat verdriet is en krijgt ermee te maken. Maar hoe voelt
verdriet eigenlijk? En waar kunnen we allemaal verdrietig over zijn?
De Bijbelverhalen gaan over Job Hij voelt zich een rijk en gezegend mens
en is God dankbaar, zelfs als hij alles kwijtraakt. Zijn vrienden blijven bij
hem en soms is dat al genoeg.
We ronden het jaar af met het thema “Beginnen”. Omdat alles wat eindigt ook ooit een begin heeft
gehad, is het een prima thema voor de laatste periode. We gaan op zoek naar het begin van dingen.
De verwondering van het begin van de dag, een seizoen en het begin van ons eigen leven. Zo komen
we ook bij de vraag naar het begin van het leven. Ging alles van start met de Oerknal? Stamt de
mens af van de aap of zijn we door een Goddelijke macht op deze aarde gezet? Iedere religieuze
traditie kent zijn eigen verhalen over het begin van de wereld. Het scheppingsverhaal, in de Bijbel,
beschrijft hoe God in 6 dagen de wereld maakt en zijn werk afsluit met een rustdag. Aan de basis van
dit verhaal ligt het zevendaagse weekritme ten grondslag. Daarnaast wil het scheppingsverhaal ons
vertellen, dat het leven zinvol is. Na iedere scheppingsdag klinkt immers; ‘Het is goed!” Met de
kinderen gaan we dan ook op zoek naar waar we allemaal aan beginnen en waarom dat zinvol is. Een
begin kan spannend of leuk zijn of moeilijk. Beginnen met bijv. vioolles is iets heel anders dan het
begin van een vriendschap. Ook leren we, door de verhalen over Noach, dat we altijd opnieuw
kunnen beginnen. Hoe we kunnen leren van het verleden en nieuwe mogelijkheden kunnen
ontdekken voor de toekomst.

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

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 aula en goed gedrag binnen en buiten het schoolgebouw.

www.bsdevijfeiken.nl
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Beste ouders en verzorgers,
Zoals u inmiddels weet zal ik per 01-08-2021 met pensioen gaan.. 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 ben trots op mijn collega’s die elke dag de kinderen hebben geholpen weer een stapje vooruit te
zetten in hun ontwikkeling. Ik sluit een hele mooie en ook leerzame tijd af en wil u dan ook hartelijk
bedanken voor onze samenwerking en uw vertrouwen, in mijn persoon, in de afgelopen jaren.
Per 01-07-2021 zal Ferry Holierhoek worden aangesteld als clusterdirecteur van het cluster Vijf Eiken
en JJ Anspach. Ik wens Ferry veel succes en plezier op beide scholen!
Met vriendelijke groet,
Herman Straver

www.bsdevijfeiken.nl
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Kamp groep 8
Jippie!! Groep 8 mocht dit jaar weer op kamp en daar had iedereen heel veel zin in. En wat hebben
we het gezellig gehad. Natuurlijk konden we niet alles doen, wat we anders kunnen doen. Gelukkig
zijn er ook andere opties en mogelijkheden.
Vanwege het mooie weer hebben we veel waterspelletjes gedaan, maar we hebben ook spellen in
het bos en op de kamplocatie gedaan.
En natuurlijk…. Er moest ook gekeken worden naar de wedstrijd van het Nederlands elftal.

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

Sportdag
Op 21 mei stond de sportdag gepland. Vanwege het
slechte weer, moest deze binnen plaatsvinden, maar daar
was de pret niet minder om. De sportcoaches hebben erg
hun uiterste best gedaan om er, met een heleboel
luchtkussens en stormbanen, een geweldig sportfestijn
van te maken.
Onze leerlingen hebben er erg van genoten.
Sportcoaches, bedankt voor de goede organisatie!

www.bsdevijfeiken.nl
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Vakantierooster 2021-2022
19-10-2021
25-10-2021 t/m 29-10-2021
24-12-2021 t/m 07-01-2022
18-02-2022
28-02-2022 t/m 04-03-2022
15-04-2022
18-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
09-05-2022
26-05-2022
27-05-2022
06-06-2022
07-06-2022
25-07-2022 t/m 02-09-2022
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Studiedag; alle leerlingen vrij
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag; alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag; alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag; alle leerlingen vrij
Meivakantie
Studiedag; alle leerlingen vrij
Hemelvaart
Alle leerlingen vrij
Tweede Pinksterdag
Studiedag; alle leerlingen vrij
Zomervakantie

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

Kalender
Voor de laatste periode staan er nog 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.
•
•

15 juli: Rapport
23 juli: Laatste schooldag; om 12.00 gaat de school uit!!

www.bsdevijfeiken.nl
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Beste ouders/verzorgers
Wij van de leerlingenraad zijn op zoek naar een nieuwe vader, moeder, opa,
oma, buurman of buurvrouw die erbij kan zijn tijdens onze vergadering. Om
ons op weg te helpen als het even stilvalt. Als u het leuk vindt om mee te doen
kunt u een mailtje sturen naar daan.vanloon@pcpomiddenbrabant.nl
Emma en Tygo, namens de leerlingenraad

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

Dank jullie wel…
We nemen dit schooljaar afscheid van Mieke Muskens, als lid van de werkgroep
ouderbetrokkenheid.
Cindy van Hamond en Marieke Alberts nemen afscheid, als lid van de
ouderraad.

We willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie enorme inzet, tijd en de
betrokkenheid bij ons onderwijs.
Wat fijn dat we, de afgelopen jaren, altijd op jullie konden rekenen!

www.bsdevijfeiken.nl
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