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Van de directie 
 

Beste Ouder(s), verzorger(s), 
 
Zoals u voor de vakantie als wist ben ik gestart als nieuwe clusterdirecteur van 
De Vijf Eiken en de JJ Anspach school. Een nieuwe wereld ontdekken is altijd 
spannend, maar in mijn geval heel erg leuk. Vanaf het begin heb ik mij enorm 
welkom gevoeld door de kinderen, de leerkrachten maar ook door u als ouders. 
Bij de eerste keer aan de poort had ik meteen leuke gesprekken en dat is fijn 
om zo te beginnen, dank jullie wel daarvoor. Vol energie ben ik aan de slag en 
kijk ik na mijn eerste week al terug op een geweldige start van dit schooljaar.  

 
Complimenten voor mijn collega’s die er alles aan hebben gedaan om jullie kinderen weer te 
ontvangen en te kunnen voorzien van goed onderwijs. Ik heb blije gezichten gezien bij de kinderen, 
leerkrachten en bij u. Vakantie is heerlijk, maar weer structuur en regelmaat is ook wel fijn. 
 
Vorig schooljaar was een bijzonder jaar, een jaar waarin we allemaal moesten dealen met Covid19 en 
dat heeft ons allemaal geraakt. Laten we hopen dat dit jaar dat ons bespaard blijft en daar hebben 
we elkaar hard bij nodig door ons nog even aan de belangrijkste maatregelen te houden. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat de de startgesprekken helaas nog digitaal zijn en kunnen we u als ouder 
nog niet binnen ontvangen. Dit betreuren wij, maar we willen voorkomen dat we moeten sluiten of 
andere vervelende maatregelen moeten treffen. 
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Komend jaar wordt ook een heel spannend jaar, maar dan in positieve zin en hier willen wij u graag 
alvast in meenemen. Zolang wij al met elkaar leven hanteren wij en vele andere scholen nog altijd 
het bekende klassikale onderwijsconcept met leerstofjaarklassen. U bent waarschijnlijk ook zo 
opgeleid. De wereld is echter enorm veranderd en daarom zijn de kinderen van nu, niet meer de 
kinderen die wij waren. De wereld verandert nu zo snel dat het moeilijk is om hierop te anticiperen. 
Dit betekent voor ons dat we gaan onderzoeken, samen met ervaringsdeskundigen, hoe wij (nog) 
beter kunnen gaan aansluiten bij de behoeftes van de kinderen. Spannend, want dit betekent dat we 
groepsdoorbrekend gaan werken, maar hoe dit precies eruit komt te zien dat weten we nog niet, 
daar nemen wij dit jaar de tijd voor.  
Wij geven hierin de leerkrachten al wel de ruimte om mooie voorbeelden en andere ideeën te gaan 
uitproberen. Wij vinden het belangrijk dat jullie als ouders hierin meedenken en zullen u komend jaar 
gaan betrekken bij onze reis. 
 
Voor nu wensen wij jullie een heel fijn (school)jaar toe en hopelijk zien we elkaar snel. Ik zal geregeld 
ook aan de poort staan en zou het leuk vinden als u kennis komt maken. 
 
 Met vriendelijke groet, 
 
Ferry Holierhoek 
 Daan van Loon 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trefwoord 

Op onze school werken we al jaren met de methode Trefwoord voor 
godsdienst en levensbeschouwing. Deze methode wordt ieder jaar 
vernieuwd en biedt dagelijks materiaal waarmee levensbeschouwelijke 
thema’s verkend worden. Elke dag kan de leerkracht een losstaande korte 
activiteit aanbieden, gebaseerd op het kalenderbeeld dat getoond wordt op 
het digibord. 

Wekelijks zorgen drie domeinen voor verbreding en verdieping van het thema: 
 

• bronnen en tradities: welk licht laten de levensbeschouwelijke bronverhalen op het thema 
schijnen? De meeste bronverhalen zijn afkomstig uit de Bijbel (de joods-christelijke traditie). 
Ook verhalen uit andere levensbeschouwelijke tradities worden geplaatst, zoals de islam, het 
hindoeïsme en het boeddhisme; 

• kind: voor welke vragen en dilemma’s komen kinderen in hun eigen leefwereld te staan? De 
vragen en dilemma’s bevinden zich op sociaal-emotioneel terrein; 

• samenleving: welke rol speelt het thema in de samenleving? De bijdragen geven een eigen 
kijk, waarbij de actualiteit het uitgangspunt is. 

 
Vanaf de volgende Nieuwsbrief krijgt u iedere keer een update over het thema dat voor de komende 
periode centraal staat, zodat u hier desgewenst thuis verder over kunt praten met uw kind(eren). 
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Gouden weken/ Regel van de week 

Ieder schooljaar starten we met de ‘Gouden Weken’. In de gouden weken 
werken we met de groepen aan sociale groepsvorming en het opbouwen van 
een positieve sfeer in de groep en in de school. 

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan 
het begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een 
vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en 
de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te 
creëren.  

Groepsvorming is een proces dat de groep in ongeveer zes weken doorloopt. Hierna zijn de 
rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. In deze zes weken is 
de invloed van de leraar van groot belang. Na elke zomervakantie, bij elke nieuwe leraar, vindt 
er weer een nieuwe groepsvorming plaats. Ook gaandeweg het schooljaar kan er een nieuw 
groepsvormingsproces ontstaan, als er bijvoorbeeld nieuwe leerling komen. 

Het belang van een positieve relatie tussen leraar en leerling is groot voor een goede 
groepsdynamiek. Hoe bouwen we deze relatie zo goed mogelijk op. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

• We geven meer complimenten dan negatieve kritiek 

• We gebruiken veel  coöperatieve werkvormen (samenwerkingsopdrachten) 

• We leren de leerlingen beter kennen; naam, gezinssituatie, hobby’s, talenten, etc. 

• We laten de leerlingen ons kennen 

• We doen iedere dag een groepsvormende activiteit 

• We maken samen groepsregels: hoe willen we dit jaar dat we in de groep met elkaar 
omgaan? 

• We geven complimenten klassikaal en spreken kinderen persoonlijk aan op hun eigen gedrag 

• We maken persoonlijk contact met alle ouders via de startgesprekken 

• We bespreken regelmatig het doel van schoolregels en klassenregels 

• We zorgen voor goede overdracht aan de collega’s voor de eerste dag van het nieuwe 
schooljaar. 
 

Het contact tussen ouders en school is een onderdeel van de Gouden Weken. Kinderen kunnen het 
best functioneren wanneer ouders en school goed samenwerken. We ‘zien’ u dan ook graag bij de 
startgesprekken. 
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Contactgegevens controleren/wijzigen 
 
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar, willen we u vragen uw contactgegevens 
te controleren in de Vijf Eiken app.  
Zijn er wijzigingen in telefoonnummer(s), mailadres(sen) e.d. dan kunt u dit zelf 
via de app wijzigen.   
Ga in de Vijf Eiken app naar het ouderportaal. Als u hier inlogt met uw 
inloggegevens wijst de rest zich vanzelf.  
 

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

Luizencontrole 

Aangezien er nog geen ouders de school in mogen komen, gaat ook de 
luizencontrole op school niet door. Toch is het heel belangrijk dat er wel 
gecontroleerd wordt. We willen u vragen dit regelmatig thuis te doen. Als u 
luizen of neten vindt wilt u dit dan doorgeven via mail aan de groepsleerkracht? 
 
Hieronder vindt u twee links naar filmpjes met uitleg van de GGD over hoe je 
moet controleren en wat je moet doen als je luizen of neten tegenkomt. Verder 
kunt u veel informatie vinden op de site van de GGD. Bedankt voor alle 

medewerking, we zijn er heel erg mee geholpen!  

 
Hoe controleer ik? 
https://youtu.be/gQfb6S95iLQ  
 
Hoe te behandelen: 
https://youtu.be/_ZowZEL7RD8 
 
Werkgroep luizencontrole  
                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/gQfb6S95iLQ
https://youtu.be/_ZowZEL7RD8
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Schoolmaatschappelijk werk   
Vanuit de gemeente is er een schoolmaatschappelijk werker verbonden aan onze school. Wanneer 
kinderen het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben, kan schoolmaatschappelijk werk hulp 
bieden die in de eerste plaats wordt geboden in de vorm van advies aan de school.   
Als ouders/verzorgers zich zorgen maken over hun kind, kunnen zij via de eigen leerkracht of de 
intern begeleider van de school advies vragen aan de schoolmaatschappelijk werker.   
De schoolmaatschappelijk werker wijst als dat nodig is de weg naar de beste vorm van hulp die nodig 
is, wanneer die buiten de school gehaald moet worden. Ook geeft de schoolmaatschappelijk werker 
advies aan ouders/verzorgers en leerkrachten tijdens de zorgteambespreking.    
  

Andrea van Koolwijk is de schoolmaatschappelijk werker voor onze school.  
Zij is op de donderdagen van de even weken op school aanwezig van 15.00 uur tot 16.00 uur.    
U kunt telefonisch of via de mail een afspraak met haar maken.   
a.vankoolwijk@imwtilburg.nl  
Bezoekadres: Antoinette Nijhoffstraat 15, 5122 BV Rijen.    
Telefoon: 0161-226652.   
Voor meer informatie kunt u ook terecht op    
de website http://www.imwtilburg.nl.   
 

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

 
Juffrouw Mieke wordt weer gewoon ………. 
 

Ja, U leest het goed. Ik (Juffrouw Mieke) ga stoppen met werken en 
vanaf 1 oktober 2021 gebruik maken van mijn pensioen. In september 
word ik 62 jaar en voor mij is dat de juiste leeftijd om het juffenstokje 
neer te leggen. 
Ik wil U als ouders bedanken dat ik al die jaren jullie kinderen in de 
kleuterleeftijd heb mogen begeleiden.  
Ik wil de leerlingen bedanken dat ik jullie juffrouw mocht zijn.  
 
 

 
Maar niet getreurd, ik kom jullie nog wel tegen op straat in Rijen of in het winkelcentrum. 
Tot dan. Groetjes Mieke Huijbregts. 
 
Het team van BS de Vijf Eiken wil juf Mieke hierbij bedanken voor haar inzet, collegialiteit en de vele 
fijne jaren die we met haar hebben mogen samenwerken. Ga lekker genieten van je pensioen 
Mieke!! 

mailto:a.vankoolwijk@imwtilburg.nl
http://www.imwtilburg.nl/
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Jaarkalender/schoolgids 
 
In de jaarkalender, die u reeds ontvangen heeft, staan voor de komende 
periode de volgende belangrijke data: 
 
23 september:     schoolreis groep 1,2,3 
28 september:    info avond groep 3* 
29 september:  info avond groep 7 en 8*  
1 oktober:     schoolreis groep 4 t/ 7 +Linus 
6 oktober:     start Kinderboekenweek (Thema: ‘Worden wat je wil’) 
 
*Nadere informatie over de info avonden volgt via de mail aan de desbetreffende ouders. 
 
In de kalender zijn, per abuis, de data van de MR vergaderingen niet opgenomen. De vergaderingen 
van de MR vinden dit schooljaar plaats op:  

28 september , 2 november, 7 december, 25 januari, 22 maart, 24 mei, 5 juli 

 
Ook de Schoolgids is dit schooljaar weer helemaal up-to-date. U kunt deze lezen op de website van 
onze school. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Team(T)Rots zet door! 
  

Afgelopen schooljaar sloten verschillende kinderen uit de groepen 7 en 8 
aan bij Team(T)Rots. In een tweetal thema's werkte het team aan doelen 
voor de persoonlijke ontwikkeling en aan praktische vaardigheden. Tevens 
kregen de leerlingen van Team(T)Rots uitleg van vakspecialisten en 
bezochten zij verschillende bedrijven. 
  

In thema 'De Fietsenmaker' kreeg het team een gastles van een fietsenmaker en zorgden ze het 
fietsonderhoud van leden van de Weggeefhoek in Rijen, waar ook een bezoek werd gebracht. In 
thema twee (Licht en Theatertechniek) waren we welkom achter de schermen van Theater de Bussel, 
werd het decor voor de schoolverlatersmusical gemaakt en  bouwden de leden een LED-zandtafel 
voor de kinderen van de groepen 1-2.  
Ook dit jaar draagt Team(T)Rots met trots bij aan projecten voor de school én de inwoners van Rijen. 
Het eerste thema start net voor de herfstvakantie voor kinderen uit groep 7 en 8. Als uw kind in 
aanmerking komt voor het team dan zal de groepsleerkracht contact met u opnemen 
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Kinderstralen 

 

Beste ouder(s), 

Hopelijk hebben jullie allemaal een hele fijne vakantie gehad. Het kinderstralenteam is inmiddels 
weer enthousiast van start gegaan. Wij hebben een aantal nieuwe gezichten in het team en we 
hebben zoals beloofd een nieuwe coördinator. Haar naam is Joyce Moes en werkt al geruime tijd met 
heel veel plezier voor Kinderstralen.                                                                                                                
Wilt u  nog meer weten over Joyce, de laatste nieuwsberichten of de activiteiten die wij de komende 
weken gaan organiseren tijdens de TSO, kijkt u dan op MijnKinderstralen.nl 

Aan het begin van het schooljaar vragen wij altijd of u nog even aandacht wilt besteden aan of uw 
kind(eren) nog steeds op de juiste structurele overblijfdagen zijn ingepland. Vooral de kinderen die 
vorig jaar nog in groep 2 zaten en nu naar groep 3 zijn gegaan kunnen voortaan ook op de vrijdagen 
overblijven. Mocht uw kind dan inderdaad overblijven, dan willen wij u vragen om dit zo snel 
mogelijk aan te passen. Uiteraard kunt u dit heel gemakkelijk zelf door met uw persoonlijke 
inlogcodes in te loggen op mijnkinderstralen.nl 

Wilt u er ook op toezien dat u uw kind geen snoep meegeeft bij het overblijven? Wij zien te vaak 
snoep in de broodtrommels van de kinderen tijdens de TSO. We geven dit  mee naar huis met een 
briefje erbij dat dit niet is toegestaan. 
 
 Wij hopen dit schooljaar samen een hele fijne TSO voor uw kind(eren) te organiseren. 
 

Hallo allemaal, 

Ik zou mij graag even voorstellen als de nieuwe coördinator van 
Kinderstralen. 

Het was de bedoeling dat ik Senior coördinator Anouska Lantema 
tijdelijk zou helpen, deze afgelopen weken, maar ik ben echt 
gevallen voor deze geweldige school. Dit betekent dat ik vanaf 
volgend schooljaar de TSO op de Vijf Eiken ga coördineren. Ik zal 
tot eind van dit schooljaar af en toe aanwezig zijn, omdat ik nog 
op een andere school aan het afronden ben. 
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Ik ben Joyce Moes-Kuijten, 35 jaar, getrouwd en ik kom uit Utrecht. 

Ik heb geen kinderen, maar een groot deel van mijn vrije tijd wordt in beslag genomen door mijn 
hondjes, 8 stuks maar liefst. Verder studeer ik voor pedagogisch medewerkster en werk ik al 8 jaar 
voor Kinderstralen en met heel veel plezier. Natuurlijk ga ik de TSO niet alleen verzorgen, maar 
samen met een super leuk team. 

Ik hoop op een fijne samenwerking met jullie en hoor graag als er iets speelt waarvan ik op de hoogte 
moet zijn. Als u vragen heeft, kunt u mij  bellen op: 06 - 48 21 48 70. Mailen mag natuurlijk ook naar: 
vijfeiken.kinderstralen@gmail.com 

Met vriendelijke groet, 

Joyce Moes 

 
 


