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Van de directie 
 

Beste Ouder(s), verzorger(s), 
 
Met de herfstvakantie voor de deur komt deze nieuwsbrief uit. 
Afgelopen vrijdag hebben wij de Kinderboekenweek afgesloten, thema 
was: ‘Worden wat je wil’. Leerkrachten hebben zich bij de start verkleed in 
allerlei beroepen. Kinderen vonden dit erg leuk. 
De herfst is inmiddels ook in volle gang en zoals we allemaal kunnen zien en 
merken is dat helaas de besmetting cijfers weer oplopen.  
 

Wij zijn altijd in contact met de GGD school afdeling, om op de hoogte te blijven van de maatregelen. 
Vooralsnog is het bij ons gelukkig rustig en dat houden we graag zo. Wij hopen dat jullie ook allemaal 
goed door dit griepseizoen heen komen en laten we met zijn allen alert blijven op de klachten en 
daarmee de bijbehorende maatregelen, zodat het onderwijs door kan blijven gaan.  

 

Komende activiteiten maand november: 

• 3 november komt het schoolontbijt er weer in  

• 10 en 11 november staan voor groep 8 de voorlopige advies gesprekken gepland. 

 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe!  
 
Met vriendelijke groet,  
Ferry Holierhoek en Daan van Loon 
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Trefwoord 

 
De komende weken staan in het teken van het thema ‘Krijgen’ Wat krijgt 
een mens allemaal in zijn leven? Krijg je altijd wat je wil of waar je op hoopt? 
Waarom krijgt de één heel veel en de ander nagenoeg niets? Moet je altijd 
blij en dankbaar zijn met wat je krijgt, of mag je ook teleurgesteld zijn? De 
Bijbelverhalen gaan over Naäman, een man met aanzien en gezag. Een man 
die niet wacht tot hij iets krijgt, maar het gewoon pakt als hij daar zin in 
heeft.  Soms krijg je echter dingen waar je niet om gevraagd hebt. Naäman moet terug naar het land 
dat hij net geplunderd heeft, een land met een God die hij niet kent. De profeet Elisa leert hem de 
God kennen die begaan is met mensen en onvoorwaardelijk geeft. Hier raakt het Bijbelverhaal aan 
wat wij kennen als de Rechten van de mens. Ieder mens heeft recht op eten, drinken, veiligheid en 
zorg , om te kunnen leven. Het thema laat de impact zien van het (niet) krijgen van dingen. Hoe het 
mensen blij kan maken, maar ook jaloers, afhankelijk en hebzuchtig.  De kinderen worden zich in dit 
thema bewust van de impact die het (niet) krijgen van dingen kan hebben op je leven en stellen zich 
de vraag in hoeverre dit bijdraagt aan het levensgeluk van mensen.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 op de speelplaats en goed gedrag op de trap. 
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Van de MR 
 
Het schooljaar is inmiddels weer in volle gang en ook de MR heeft de eerste 
vergadering weer gehad.  
Vanuit het team is Kirsten Smulders dit schooljaar aangesloten. Welkom bij de 
MR! 
Tijdens de eerste vergadering heeft Fiona, penningmeester van de 
ouderraad een toelichting gegeven op de begroting. Hierin staan alle 
activiteiten opgenomen die ze komend jaar willen gaan organiseren. 
 
 
De MR is akkoord gegaan met de begroting voor het komende jaar. 
Vanuit de MR wensen we de Ouderraad veel succes aankomend schooljaar! 
 
Een ander onderwerp op de agenda waar we dit jaar aandacht aan willen besteden zijn de 
onderwijstijden. 
Zijn de schooltijden nog passend en toereikend voor alle leerlingen? Graag willen we dit jaar 
samen met jullie als ouders onderzoeken wat nu het beste aansluit bij de behoefte van de 
kinderen. Er zal dan ook in de laatste weken voor de kerstvakantie een peiling plaatsvinden 
over hoe de ouders, leerkrachten en de kinderen (met name is dit van toepassing in de 
bovenbouw) denken over de schooltijden.  
Hiermee hopen we een duidelijk beeld te krijgen wat er leeft en hierop aansluitend de juiste 
keuze maken voor al onze leerlingen. Hierover volgt later nog meer informatie. 
 
Heb je hierover vragen of andere vragen voor de MR?  
Stuur een mailtje naar mr.vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl of spreek een van de MR ouders 
aan. 

 
 
 
 
 

mailto:mr.vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl
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Schoolmaatschappelijk werk 
 
Graag stel ik, Moniek Schrandt, mij even aan u voor. Zoals u in de eerste 
nieuwsbrief hebt kunnen lezen, is er een schoolmaatschappelijk werker verbonden 
aan de school. Dit was Andrea van Koolwijk, maar sinds september 2021 neem ik 
wat taken van haar over. Vanaf nu zal ik de rol van schoolmaatschappelijk werker 
op mij nemen. 

 

Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en leerkrachten. Samen zoeken we 
naar oplossingen voor allerlei vragen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. 
U kunt bijvoorbeeld bij mij terecht wanneer uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit, u een vraag heeft 
over het gedrag van uw kind of wanneer er omstandigheden zijn in het gezin die extra aandacht 
vragen. U kunt mij bereiken tijdens het inloopspreekuur, op donderdagen in de even weken van 
15.00 tot 16.00 uur, per email: m.schrandt@imwtilburg.nl of telefonisch: 06-38402775. 

Ik kijk uit naar fijne gesprekken en een voor alle partijen prettige samenwerking! 

Tot ziens, Moniek Schrandt 

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

Jaarkalender 
 
In de jaarkalender, die u reeds ontvangen heeft, staan voor de komende 
periode de volgende belangrijke data: 
 
25-29 oktober:     Herfstvakantie 
3 november:    schoolontbijt* 

Trefbaltoernooi 5-6 (meer nieuws 

verderop in de Nieuwsbrief) 

10 /11 november:  Voorlopige adviesgesprekken groep 8  
17 november:     Trefbaltoernooi 7-8 
18 november:    Vijf Eiken Theater (tijden staan vermeld op de kalender)  

 
*Nadere informatie hierover volgt via de mail. 
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Activiteiten op de Vijf Eiken 

Schoolreis: 
Alle kinderen van groep 1 t/m 7 hebben dit schooljaar weer kunnen genieten van een schoolreis. De 
kleutergroepen en groep 3 zijn naar Pukkemuk in Dongen geweest. Ze hebben heerlijk genoten van 
een zonnige dag en iedereen heeft gezellig samen gespeeld. Als lunch hadden ze friet met een snack. 
Groep 4 t/m 7 hebben genoten in de Efteling. Een beetje regen mocht de pret niet drukken en de 
kinderen hebben zich allemaal vermaakt. Soms was het lang wachten in de rij. Ze hebben nog mogen 
smikkelen van een waterijsje. 
 
Foto Pukkemuk:     Foto Efteling: 

 

 

 

 

Facebook en Insta: 
 

Naast dat onze school een eigen facebookpagina heeft, is er sinds kort ook een eigen 
Instagramaccount. U kunt ons vinden onder de naam: bsdevijfeiken 

Volgt u ons al?  

 

Boekenruilkast: 

In de Kinderboekenweek hebben alle kinderen een ontwerp mogen maken voor 
een boekenruilkast. Na de Kerstvakantie werkt Team(T)Rots het definitieve 
ontwerp uit. De kist komt in de centrale hal, dit zal na de Carnavalsvakantie zijn. 
Het idee is dat kinderen en ouders boeken, die nog in goede staat verkeren, 
kunnen ruilen. Misschien heeft u weleens zo’n boekenruilkast op straat gezien. 
Spaart u alvast mee? 
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Schoolontbijt:  

Op woensdag 3 november hebben we met de gehele school een gezellig 
schoolontbijt. Alle kinderen van de Vijf Eiken krijgen een ontbijt uit de schijf van vijf. 
De kinderen leren op deze feestelijke manier hoe belangrijk het is om elke dag 
gezond te ontbijten.  

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

Trefbaltoernooien 2021 

Dit jaar organiseren de sportcoaches meerdere trefbaltoernooien voor de 
groepen 5 t/m 8. Deze zijn als volgt ingedeeld; 

- Woensdag 03 november groep 5 
- Woensdag 10 november groep 6 
- Woensdag 17 november groep 7 
- Woensdag 24 november groep 8 

 

De toernooien duren van 13:30u tot ongeveer 17:30u en zullen voor alle groepen plaatsvinden in 
sporthal “Achter de tuintjes” in Gilze. Inschrijven kan op een poster die in de klas komt te hangen, de 
groepen 5 en 6 moeten zich vóór 16 oktober inschrijven. De groepen 7/8 vóór 23 oktober. 

Teams bestaan uit minimaal 7 en maximaal 10 spelers en er moeten, per team, minimaal 2 meisjes 
en 2 jongens ingeschreven staan. Tijdens de wedstrijden moeten er namelijk minstens 2 meisjes en 
minstens 2 jongens op het veld staan. Bijvoorbeeld; als je maar 2 meisjes in het team hebt, spelen 
deze meisjes dus ALLE wedstrijden. 

Iedereen is natuurlijk van harte welkom om te komen kijken! 

Voor vragen kunt u terecht bij de sportcoach op uw school.   Tot snel! 

De commissie scholentoernooien Gilze en Rijen 
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Even voorstellen 
 

Mijn naam is Hajo Schrijner, 49 jaar, woon sinds 2014 in Dongen en ik ben vader 
van Manou (6 jaar) en Pim (3 jaar). Ik hou van de natuur en ik golf sinds enkele 
jaren graag.  
Sinds dit schooljaar ben ik gestart als zijinstroom leerkracht in groep 5 en ik vind 
het echt fantastisch!  Ik werk op de maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
Op dinsdag volg ik de Pabo zijinstroom opleiding.  
  
 
 

Na 12 jaar bij het Dieren Opvang Centrum Tilburg als beheerder gewerkt te hebben, heb ik besloten 
om mijn leven een nieuwe wending te geven. En dan wel als basisschool leraar, via het zij-
instroomtraject. Het lijkt me erg bijzonder, mooi en uitdagend om als leerkracht basisonderwijs een 
belangrijke bijdrage te leveren aan de jonge levens van kinderen.   
  
Ik kijk uit naar mijn tijd op deze school en naar alle leerzame momenten die mijn kant op komen.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Schoolfruit 
 

Met EU-Schoolfruit ontvangen scholen 20 weken gratis groente en 
fruit voor alle leerlingen. 
Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de klas!  
Dit schooljaar lopen de leveringen van 15 november 2021 t/m de 
week van 22 april 2022. 
U krijgt elke week een mail waarin staat welke groente en fruit er de 
week daarna geleverd wordt. 
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Van

 
 

 
 

de leerplichtambtenaar 
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Nieuws vanuit de GGD 
 

 
 

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

In verwachting….. 
 
In maart 2022 verwachten juf Amy en haar man Joep hun 2e kindje en wordt 
Nola een grote zus.  
 
Gefeliciteerd…we wensen jullie een fijne en onbezorgde zwangerschap toe!! 
 
 
 

 

Cursussen voor ouders in regio Midden-Brabant 

Vanuit de GGD Hart voor Brabant worden regelmatig cursussen en workshops voor ouders 

georganiseerd.  

Kijk voor het volledige aanbod op Cursussen en webinars | GGD Hart voor Brabant (ggdhvb.nl) 

  

Wat staat er binnenkort op de planning? 

Donderdag 21 oktober: Workshop Opvoeden in Twee Huizen (voor gescheiden ouders met kinderen 

in de leeftijd tot 16 jaar) 

Vrijdag 26 november Digitale koffieochtend Opgroeien met Liefde (Over de seksuele opvoeding 

voor kinderen t/m 12 jaar) 
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