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Van de directie
Beste Ouder(s), verzorger(s),
De bladeren dwarrelen buiten van de bomen, de herfstvakantie is voorbij, maar
binnen bij ons op school is het lekker warm en wordt er samen met de kinderen
hard gewerkt.
De leerlingen uit groep 8 hebben hun voorlopig advies gehad voor de middelbare
school. Een gesprek dat een aantal kinderen behoorlijk spannend vond.
Donderdag 18 november was het Vijf Eiken theater. De groepen hebben hier hard voor geoefend.
Door een nieuwe toename van het Covid-19 virus konden de ouders hier helaas niet bij aanwezig
zijn.
Door de toename van het virus zijn wij genoodzaakt extra maatregelen te nemen. Dit betekent dat
wij geen groepen meer zullen combineren. We doen dus alle activiteiten in de eigen groep. Ook
zullen de gesprekken met ouders digitaal gevoerd gaan worden. Helaas hebben wij ook het besluit
moeten maken dat ouders op dit moment de school niet in mogen. Sinds deze week is er een nieuwe
beslisboom Klik hier voor de beslisboom voor de beslisboom. Gezien het oplopende aantal
besmettingen willen we u vragen deze goed te bekijken en hier ook naar te handelen.
Wij hopen dat u we op deze manier, samen met u, ervoor kunnen zorgen dat het onderwijs op school
door kan blijven gaan.
Met vriendelijke groet,
Ferry Holierhoek en Daan van Loon
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Trefwoord
De kinderen hebben het allang opgemerkt; de folders, reclame, lichtjes.
Tekenen dat de decembermaand eraan zit te komen. Een periode die zowel
spanning als gezelligheid met zich meebrengt. Een tijd waarin sommige
mensen met ongeduld en verlangen naar uitkijken, terwijl anderen juist
opzien tegen de drukte of juist de eenzaamheid. Het thema ‘Zie je het?’ gaat
over hoe we in de wereld om ons heen tekenen kunnen ontdekken van wat
er nog niet is, maar wat wel werkelijkheid kan worden. In de Bijbel vinden we indrukwekkende
verhalen over zieners die hier heel goed in zijn. De verhalen over de profeet Jesaja brengen ons ruim
2700 jaar terug in de tijd. Een gevaarlijke donkere tijd. Te midden van alle dreiging en duisternis
droomt Jesaja over een toekomst van vrede en welvaart. Een wereld waarin, bij wijze van spreken,
een leeuw en een lam vredig naast elkaar kunnen leven. We leren anders te gaan kijken en als je
anders kijkt ziet de wereld er anders uit. Kinderen worden zich in dit thema bewust dat mensen op
verschillende manieren naar de wereld kijken. Ze ontdekken de betekenis van kleine tekenen van
een duurzame wereld en een wereld van vrede en rechtvaardigheid.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 hoe te reageren op een
compliment.
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Opgroeien met Liefde - online koffieochtend voor
ouders
vrijdag 26 november om 9.30 uur
Hoe pak je de relationele en seksuele opvoeding aan? Wat
moeten kinderen weten over relaties en seksualiteit en hoe
begin je erover? De seksuele ontwikkeling begint al bij de
geboorte; jij als ouder speelt een belangrijke rol in de
opvoeding. Er komt veel meer bij kijken dan alleen het praten
over seksualiteit.
Tijdens deze koffieochtend krijg je informatie over de seksuele ontwikkeling en opvoeding van
kinderen. Je krijgt praktische handvatten om mee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld hoe je kunt
reageren op vragen van je kind en hoe je zelf een gesprek kunt aangaan met je kind. De ochtend is
bedoeld voor ouders en opvoeders met kinderen tot en met 12 jaar.
Aanmelden : Digitale koffieochtend voor ouders Opgroeien met Liefde - GGD Hart voor Brabant
(ggdhvb.nl)

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

Team(T)Rots
Momenteel werkt Team(T)Rots volop in het thema ‘groen’. De
eerste gastlessen van Egel&Co zijn gegeven. Het Rots en
Watersausje is gegoten en de persoonlijke doelen zijn gesteld. Tijd
voor het eerste locatiebezoek! Op maandag 8 november was het
team welkom bij Veku Groenvoorziening voor een rondleiding over
de prachtige locatie en uitleg over het bedrijf. De komende weken
gaan gaat Team(T)Rots verder met ‘denken, delen en doen’:
praktisch- en doelgericht gericht onderwijs met oog voor de
omgeving. Meer moois volgt!
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Parkeren
We zien regelmatig dat er auto's midden op straat stil staan om kinderen
uit of in de auto te laten stappen.
Het is belangrijk voor de veiligheid van iedereen om de auto op de
daarvoor bestemde parkeerplaatsen te parkeren.
Samen houden we de omgeving van de school veilig.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

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

Jaarkalender
In de jaarkalender, die u reeds ontvangen heeft, staan voor de komende
periode de volgende belangrijke data:

2 december:
6 december:

Sinterklaas op school/ surprise 5 t/m 8
08.30-09.30 inloop i.v.m. Pakjesavond

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

Junior Einstein voor thuis
Gedurende de lockdown (en de Linus op dit moment nog steeds), maakten (maken)
wij gebruik van Junior Einstein. Kinderen die lid zijn van de bieb, kunnen gratis gebruik
maken van Junior Einstein. De link waarop ze kunnen inloggen is de volgende:
https://www-junioreinstein-nl.kb.idm.oclc.org/bibliotheek/start
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Jeugdgemeenteraad
Dit is de nieuwe jeugdgemeenteraad van onze gemeente! Wethouder
Aletta van der Veen installeerde de nieuw gekozen leden van de raad
in het Gemeentehuis in Rijen. Ze namen daar meteen een belangrijk
besluit; de jeugdleden kozen Cato de Visser tot hun
jeugdburgemeester.
Onder haar aanvoering gaan de kinderen de komende tijd aan de slag
met onderwerpen als speelvoorzieningen, veiligheid en eenzaamheid.
Veel succes en plezier jongens en meisjes!!

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

Schoolmaatschappelijk werk
Beste ouders/verzorgers,
In een eerdere nieuwsbrief heb ik mij aan u voorgesteld als
schoolmaatschappelijk werker op de basisschool van uw kind. Als
schoolmaatschappelijk werker maak ik onderdeel uit van het Dorpsteam GilzeRijen. Hier vertel u graag wat meer over, zodat u ook gebruik kunt maken van
wat het Dorpsteam te bieden heeft.
Dorpsteam
Het Dorpsteam is er voor alle inwoners van de gemeente Gilze en Rijen en bestaat uit verschillende
specialisten met diverse expertises vanuit verschillende organisaties. Wij werken samen en bieden
ondersteuning op het gebied van geld, school, werk, gezondheid, opvoeden en opgroeien. De
volgende organisaties maken onderdeel uit van het Dorpsteam:
ContourdeTwern staat voor een zelfredzame en sociale samenleving. Daarom helpen ze mensen en
buurten bij het oplossen van kleine en grote vragen. Dat doen ze met alle kennis en middelen, maar
vooral met bevlogen medewerkers en vrijwilligers. R-Newt is onderdeel van ContourdeTwern en richt
zich specifiek op jongeren.
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Bij het jongerenwerk kun je terecht met al je vragen én om je talent te ontwikkelen. De
jongerenwerkers organiseren voor en met jongeren diverse activiteiten in het jongerencentrum (A16
in Rijen) of in de gemeente Gilze en Rijen. Heb jij nieuwe ideeën of initiatieven? Dan ben je altijd
welkom om deze ideeën met ons uit te werken. Verder kun je bij ons: chillen, sporten, gamen, koken
en muziek maken. Hulp krijgen als je met vragen zit en even niet meer weet bij wie je terecht kunt.
Huiswerkbegeleiding en coaching krijgen.
Informatie en advies krijgen over zaken als school, werk, financiën, social media en gezondheid. We
hebben wekelijkse en incidentele activiteiten. De verdere invulling van de agenda maken we graag
met jou of jullie samen! Niet alleen jongeren kunnen bij ons terecht met vragen. Ook ouders,
docenten, trainers of andere professionals die met jongeren werken zijn welkom bij A16 of de
jongerenbus in Gilze.
MEE West-Brabant geeft ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking, mensen met autisme, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel), slechtzienden, blinden,
doven, slechthorenden en chronisch zieken. Wij adviseren, ondersteunen en helpen hen een weg te
vinden in het web van vele regelingen en vele organisaties die er tegenwoordig zijn. Wij geven
informatie, advies en ondersteuning op alle levensterreinen zoals wonen, werken, onderwijs,
opvoeding, psychosociale hulpverlening, wet- en regelgeving en vrije tijd en vorming.
VIPvoorelkaar heeft als hoofddoel om mensen en organisaties met elkaar te verbinden. De website
www.vipvoorelkaar.nl is hiervoor een belangrijk instrument. Op deze website zie je in één oogopslag
wat je in Gilze en Rijen voor elkaar kunt betekenen. De één zoekt iets, de ander kan iets doen. Samen
ben je er voor elkaar. Of het nu een vereniging is die een penningmeester zoekt voor het bestuur,
een particulier die hulp nodig heeft of gezelschap zoekt of een vrijwilliger die aan de slag wil, op het
platform komt iedereen met elkaar in contact. Eenvoudig, gemakkelijk en bovendien gratis.
Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen (LSM) is een stichting die sinds 2004 met
vrijwilligers en professionele consulenten mantelzorgers in de gemeente Gilze en Rijen gratis
ondersteuning en ontspanning biedt. ‘Gewoon’ omdat het van groot belang is dat een mantelzorger
op de been blijft om de veelal zware zorgtaak langdurig op zich te kunnen blijven nemen. De boog
kan niet altijd gespannen zijn en daarom is het absoluut noodzakelijk dat de mantelzorger kan
rekenen op die ondersteuning die voor verlichting kan zorgen. Iedereen die voor langere tijd meer
dan 8 uur per week voor een naaste zorgt kan zich eenvoudig en zonder kosten inschrijven bij het
LSM. Via een intake door een van de professionele LSM-consulentes krijgt u een duidelijk beeld van
wat u zoal kunt verwachten. Tevens kunnen zij adviezen geven of u verwijzen en op weg helpen in
het voor velen complexe aanbod aan hulp en voorzieningen.
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De professionele hulpverleners van IMW bieden advies en ondersteuning bij vragen of problemen
waar u zelf of met hulp uit uw omgeving niet uitkomt. Bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding,
echtscheiding, geldproblemen, huiselijk geweld of wanneer u met uzelf in de knoop zit. Samen kijken
wij wat u nodig heeft, zodat u zelf weer verder kunt.
Het Dorpsteam is op werkdagen telefonisch te bereiken van 9.00uur tot 10.30uur op het
telefoonnummer: 088-6050605. U kunt ook uw vraag en/of zorg mailen naar
contact@dorpsteamgilzerijen.nl. Het kan soms lastig zijn om te weten aan wie u nu het beste uw
vraag kunt stellen. Soms spelen er ook meerdere vragen tegelijk. Wanneer u contact opneemt met
het Dorpsteam kijken we samen met u bij wie u terecht kunt voor uw vraag. U kunt tevens bij ons
binnen lopen op de volgende locaties en tijdstippen: Cultureel Centrum De Boodschap Nassaulaan
62-64, 5121 BC Rijen Inloopspreekuur: Dinsdag van 9.00 – 11.00. Cultureel Centrum De Schakel
Kerkstraat 104, 5126 GD Gilze Inloopspreekuur: Donderdag van 9.00 – 11.00. PLANgroep en
Budgetcafé
In dit stukje wil ik u informeren over financiële dienst- en hulpverlening in de gemeente Gilze en
Rijen. Er zijn steeds meer mensen die een vraag hebben over inkomen en schulden. Het is goed om
te weten dat er voldoende mogelijkheden zijn in uw gemeente om uw vragen hierover te stellen en
er de juiste begeleiding bij te zoeken. Ik zal uitleg geven over PLANgroep en het Budgetcafé.
De PLANgroep kan helpen bij alle hulpvragen die betrekking hebben op betalingsachterstanden,
schulden, schuldhulpverlening en budgetbeheer.
Denk hierbij aan vragen als:
•
•
•
•
•
•

Ik heb vorige maand mijn energierekening niet betaald, hoe los ik dit op?
Ik moet een formulier invullen voor de deurwaarder omdat deze beslag wil gaan leggen.
Ik heb betalingsachterstanden in (één van) mijn vaste lasten, wat nu?
Ik heb schulden en wil deze graag oplossen.
Ik heb geen overzicht meer in mijn financiën en verwacht dat ik achterstanden heb, waar kan
ik hulp vinden?
Ik word mijn huis uit gezet, mijn water wordt afgesloten, en/of mijn energielevering wordt
beëindigd, wat moet ik doen
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U kunt PLANgroep op de volgende manieren bereiken:
•
•

telefonisch via 06-13461160; per e-mail via GR@PLANgroep.nl;
u kunt binnenlopen bij het Budgetcafé in Rijen.

Het Budgetcafé kunt u vrijblijvend en zonder afspraak bezoeken voor als u vragen heeft die
betrekking hebben op het aanvragen van een (aanvullende) uitkering, bijzondere bijstand, toeslagen
of kwijtschelding. Een team van professionals van het Dorpsteam, de gemeente, schuldhulpverlening
en vrijwilligers staat voor u klaar.
Het Budgetcafé is elke vrijdagochtend van 09.00 – 12.00 uur geopend op locatie Het Palet,
Rembrandtlaan 54 te Rijen. Het Budgetcafé ondersteunt ook bij het invullen van formulieren, mits
deze geen betrekking hebben op schulden.
Vraag om hulp en voorkom dat de financiële situatie verslechterd, voor uzelf maar ook voor uw
kinderen.
Blijf op de hoogte van al het nieuws binnen Gilze en Rijen en volg ons ook op Facebook.

Heeft u vragen na het lezen van deze informatie of wilt u meer weten, dan hoor ik dat graag op het
spreekuur of via de telefonische dienst van het Dorpsteam!
Aan hulp van het Dorpsteam zijn geen kosten verbonden.
Moniek Schrandt
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