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Van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De decembermaand, wat is dat toch een fijne maand vol met tradities. Tradities 
die dit jaar, door het corona virus, op een andere manier gevierd zullen worden. 
Zo is er op school op een andere manier invulling gegeven aan het 
Sinterklaasfeest en  was de ontvangst van Sinterklaas voor het eerst vanuit thuis 
te volgen via Instagram. 

 

Met het Vijf Eiken Theater hebben alle groepen weer opgetreden in de Aula. Helaas konden hier 
geen ouders bij aanwezig zijn. 

Nadat de ouderraad de school eerst in de Sinterklaassfeer heeft gebracht, is de school inmiddels 
weer volledig in kerstsfeer gebracht. Alles ziet er weer gezellig uit. 

We wensen iedereen een fijne kerstvakantie en hopen dat we jullie in het nieuwe jaar weer gezond 
te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, 

Ferry Holierhoek en Daan van Loon 
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Trefwoord 

 
 
‘Life is like a box of chocolates. You never know what you gonna get.’ 
Verrassingen; aangename en minder leuke, horen nu eenmaal bij het leven. 
Een levenswijsheid die past bij dit Trefwoord thema ‘Verrassend.’  
Hoe gaan kinderen om met die momenten in het leven waarop ze verrast 
worden? Vinden ze het boeiend? Kunnen ze de uitdaging zien die erin 
opgesloten zit?  Of houden ze van voorspelbaarheid en blijven ze liever binnen hun comfortzone? 
Hoe ervaren ze het om zelf verrassend bezig te zijn? En waarom is het eigenlijk belangrijk dat mensen 
elkaar kunnen verrassen?  
In deze periode rond Kerstmis hangt het verrassende in de lucht. Niet in de laatste plaats omdat de 
Bijbelverhalen over de geboorte van Jezus er vol mee zitten. Maria wordt verblijd met de boodschap 
dat zij de moeder van de Messias zal worden. Dat God hiervoor een eenvoudig meisje kiest, mag op 
zichzelf al verrassend genoemd worden. Dat het onbelangrijke, simpele herders zijn die als eersten 
de pasgeboren Koning zien, ligt ook al niet voor de hand. 
 
Met deze geboorte verhalen bereidt Lucas ons voor op hoe Jezus later, als volwassene, voor de 
nodige opschudding zorgt. Hij gaat aan tafel met zondaars en geneest zieken op de heilige rustdag, 
waarop niet gewerkt mag worden. Daarmee haalt hij de wetsgeleerden uit hun comfortzone.  
 
Het thema ‘Verassend’ is tijdloos en ook voor onze huidige samenleving relevant. Het is belangrijk 
dat we openstaan voor verhalen en mensen die ons verrassen, uitdagen, prikkelen, omdat we op die 
manier ontdekken hoe het anders, beter kan.  
Het leven is inderdaad als een doos chocolaatjes; als je ervan proeft kan er zomaar een nieuwe 
wereld voor je opengaan. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 ZW. 
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Van de MR 
 
In een eerdere nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over het voornemen 
van de MR om te enquêteren met betrekking tot de schooltijden. We vinden 
het van belang dit zorgvuldig te doen met een zo groot mogelijk bereik. Door de 
huidige COVID maatregelen wordt dit bemoeilijkt. Eerder is gebleken dat een 
online enquête te weinig respons oplevert. Hierdoor kiezen we er voor dit 
onderzoek uit te stellen tot een moment waarop weer fysiek contact is 
toegestaan op school.  
We willen hier graag het moment van de rapportbesprekingen in maart voor 
gebruiken waarbij een delegatie van de MR op school aanwezig zal zijn om jullie 
te ondersteunen en meer uitleg te geven waar nodig. We kiezen voor een fysiek moment, omdat we 
de inschatting maken op deze wijze een groter percentage ouders/verzorgers te kunnen bereiken. De 
voorbereidingen hiervoor zullen achter de schermen gewoon vervolgd worden.  
Mocht je hier vragen over hebben kun je ons bereiken via: mr.vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl 

 

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

Afscheid juf Cheryl 

Na vele jaren met plezier op de Vijf Eiken te hebben gewerkt, is er een mooie, 
nieuwe uitdaging op mijn pad gekomen. Ik krijg de kans om dichterbij huis te 
werken en binnen het onderwijs andere taken te vervullen dan onder andere 
groepsverantwoording. Met een dubbel gevoel ga ik deze nieuwe uitdaging aan. 
Ik zal de Vijf Eiken ontzettend missen en aan de andere kant heb ik veel zin in 
mijn nieuwe baan! Ik zal tot de kerstvakantie werkzaam zijn op de Vijf Eiken en 
ik het nieuwe jaar starten op mijn nieuwe school.  

  
Met vriendelijke groet, 
 Cheryl Wierikx-Vandenberg 

Het team van de Vijf Eiken wil juf Cheryl graag bedanken en heel veel succes wensen op haar nieuwe 
school!! 
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Sinterklaasviering 
Na een lange zoektocht is het meester Daan en juf Carla 
gelukt om Sinterklaas te vinden. Alles was te volgen via de 
live-uitzending op onze Instagram. Na de aankomst hebben 
alle klassen een bezoekje gebracht aan Sinterklaas in de aula. 
Hier mochten ze een optreden geven en Sinterklaas wist van 
alles te vertellen over de kinderen van de klassen. De 
groepen 5 t/m 8 hebben prachtige creaties gemaakt, een 
surprise en een gedicht. Aan het einde van de dag zijn alle 
kinderen met een lach naar huis gegaan. Het was een topdag! 
  

Kerstsfeer 
 

Nu Sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken, is de school prachtig 
versierd in heerlijke kerstsferen. ’s Ochtends komen de kinderen binnen 
in het klaslokaal, de kerstboomlichtjes branden en er zijn al fantastische 
knutselwerkjes gemaakt door verschillende klassen. Wat een gezelligheid. 
In de hal kunnen de kinderen ook dit jaar weer de prachtige kerststal 
weer bewonderen. 
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Decemberactie voedselbank 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In de huidige tijd staan voedselbanken steeds meer onder druk. U heeft dit vast en zeker al uit de 
media vernomen. Oorzaken zijn o.a. de afname van het voedselaanbod en de toename van het 
aantal gezinnen, die buiten hun schuld, de hulp van de voedselbank hard nodig hebben. 

Ook onze lokale voedselbank Gilze Rijen is daarom op zoek naar een extra steuntje in de rug. Voor 
iedereen is de “decembermaand”, de maand om eens wat extra’s willen doen. Daarom zijn wij blij 
dat de school van uw kind er voor gekozen heeft om ons te helpen. Samen organiseren wij een 
inzamelingsactie van producten door de kinderen. Dit kan ons werk een stukje makkelijker maken. 

De kinderen nemen een “houdbaar” product mee van thuis. Verse producten kunnen wij niet 
aannemen in verband met de voedselveiligheid. Dus pasta, rijst, alles in blik of pot, voedsel wat 
langere tijd mee kan. De school verzamelt deze producten en de voedselbank haalt ze in overleg met 
de school op. Zij zorgen dat de producten in de voedselpakketten worden opgenomen. 

Inleveren kan tot en met vrijdag 17 december. 

Alvast heel hartelijk bedankt namens alle vrijwilligers van de voedselbank uit uw eigen gemeente. 

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

Leerlingenraad 
 

Ook dit schooljaar moest er weer een nieuwe leerlingenraad samengesteld 
worden, met leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en de Linusgroepen. Wat fijn 
om te zien dat zoveel leerlingen zich betrokken voelen bij de school en willen 
meedenken om er voor iedereen een fijne (leer)plek van te maken!!  
Het was voor ons dan ook soms een lastige keuze.  
Uiteindelijk gaan de volgende leerlingen de leerlingenraad vertegenwoordigen:   
Anna, Vygo (gr.5), Anfisa, Mohamadou, Ali (gr.6), Yusa, Samuel, Eslem, Rick  
(gr. 7), Justin, Renske, Mohammed (gr. 8), Yente-Mare, Evelien (Linus 4-5) en 
Jill en Bram (Linus 6-7). 

Heel veel succes allemaal.  
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Gedicht uit groep 7 
 
Alle bacteriën vliegen in het rond 
naar boven en weer naar de grond 
nooit hebben we zo’n ziekte meegemaakt 
aan het begin dachten we: het kan geen kwaad 
 
valse informatie, het was valse raad 
al voor we het wisten was het wereld wijd 
niet dat we daar echt op zijn voorbereid 
 
dag na dag werd het erger 
en sommige verloren hun baan en werden zwerver 
restaurants dicht en ook cafés 
 
Leek wel een grote race 
in hoeveel dagen waren ze allemaal dicht? 
niemand kreeg een duidelijk zicht 
de Jonge doet hard zijn best 
en zorgt die  er wel voor dat hij het niet verpest 
nu is dit gedicht klaar…nu alleen Corona nog maar…. 
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Even voorstellen 
 

Mijn naam is Jolanda van der Leer – Mathijssen. Samen met Martijn, Jens (10 
jr.) en Elise (4 jr.) woon ik in Alphen nb. In mijn vrije tijd maak ik graag tijd vrij 
voor mijn hobby fotografie en geniet ik van het samen zijn met mijn gezin. 
Inmiddels ben ik 15 jaar werkzaam in het basisonderwijs. In de afgelopen jaren 
heb ik mij verdiept in leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en is mijn 
interesse hiervoor gegroeid. 

Ik heb dan ook heel veel zin om binnen het onderwijscluster De Vijf Eiken Rijen, 
JJ Anspach Dongen als specialist hoogbegaafdheid aan de slag te gaan. 

De periode tot aan de kerstvakantie heb ik de tijd om de verschillende locaties, collega’s en 
leerlingen te leren kennen. Na de kerstvakantie start ik met de begeleiding van de leerlingen van het 
Breinplein en de Breinbrekers. 

 
 
 
Vanaf Januari 2022 ben ik de nieuwe Sportcoach op de Vijf Eiken. Ik zal me 
even kort voorstellen. Mijn naam is Paul Appels, 34 jaar en inmiddels alweer 
14 jaar geleden afgestudeerd aan de Fontys Sporthogeschool. Ik ben 
getrouwd, ik heb 2 kinderen (2,5 en 4,5 jaar oud) en heb op dit moment mijn 
eigen bedrijf; Paul Appels, Sport, Advies & Coaching.   
Vanaf januari 2022 ga ik het team van de ABG gemeente versterken en zal ik 
daarnaast nog wat personal training momenten aanhouden plus bootcamp en 
boksfit.  Ik ga me vooral bezighouden met gymlessen, sportschool, clubfit en cool plus, (mede) 
organiseren van sportdagen en sportevenementen.  
Ik kijk er naar uit om kennis te maken met de rest van het schoolteam en alle kids. Ik heb er zin in! Als 
er  vragen/ opmerkingen zijn, ik je nog niet gesproken heb en je wilt toch graag kennis maken, neem 
dan contact op via de mail of bel me even op.  
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Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Sara Al Rehayel. Ik ben 18 jaar oud en ik woon in Rijen. Het 
komende jaar kom ik stage lopen op basisschool de Vijf Eiken. 
 
Zelf volg ik de opleiding onderwijsassistente niveau 4. Het lijkt mij erg leuk om 
stage te mogen lopen bij juf Inge in groep 3! 

 

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

Kinderstralen 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Hierbij een bericht van Kinderstralen. Vanwege de 
Coronaregels is het helaas zo dat de groepen ook buiten 
verdeeld zijn op het plein. Daardoor zijn er helaas een 
aantal activiteiten in de wacht gezet, maar die zeker nog gaan komen.  
Ondertussen hebben wij wel andere leuke binnen activiteiten verzonnen die iedere groep in zijn 
eigen klas kan doen. Zie hieronder een overzicht met de verschillende activiteiten die we de 
afgelopen tijd hebben gedaan. Gezelligheid staat voorop tijdens de Overblijf en er komt natuurlijk 
nog veel meer leuks aan, maar dat de volgende keer. Namens het complete Overblijfteam op de Vijf 
Eiken wensen wij jullie hele fijne feestdagen. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



NIEUWSBRIEF 2021-2022 
Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van BS De Vijf Eiken 
 

                  www.bsdevijfeiken.nl 
 

 

4

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


