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

Inhoudsopgave

6
4

Van de directie
pag. 1
Trefwoord
pag. 2
Regel van de week
pag. 2
Voorleeskampioen
pag. 3-4
Mini RopaRun
pag. 5-6
Van de kalender/schoolapp
pag. 6
Kinderstralen
pag. 7
Met verlof
pag.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Na een welverdiende voorjaarsvakantie zijn de kinderen weer op school
begonnen. Welverdiend omdat de kinderen de afgelopen tijd weer heel hard
hebben gewerkt. In de afgelopen periode hebben de schooladviesgesprekken
met groep 8 plaatsgevonden. In de komende periode zullen de kinderen van
groep 1 tot en met 7a hun rapport mee gaan krijgen. Op 15 en 17 maart a.s.
kunt u met de leerkrachten hierover in gesprek.
Op 28 maart komt de schoolfotograaf op school.
In de groepen wordt binnenkort weer druk geoefend voor het Vijf Eiken Theater. Dit vindt plaats op
11 april. We hopen u dan op school te zien.

Met Vriendelijke groet,
Ferry Holierhoek
Daan van Loon
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Trefwoord
De komende weken staat bij Trefwoord het thema “Bijzondere
ontmoetingen” centraal.
Tenzij je je volledig terugtrekt in een woestijn of op je eigen kamer, gaat er
geen dag voorbij of je ontmoet wel iemand. Op school, thuis, op de sport, of
tijdens het spelen in de buurt. Soms zijn het vluchtige contactmomenten,
een snelle blik, een groet , een kort woord. Op andere momenten wordt het
meer dan dat. er gebeurt iets waardoor de ontmoeting een bijzondere ontmoeting wordt. Al wordt
dat soms pas duidelijk las je er later op terugkijkt.
In de Bijbel worden veel ontmoetingen beschreven tussen Jezus, de rabbi en allerlei mensen in
verschillende omstandigheden. In de ontmoeting met de zussen Maria en Marta is Jezus de leraar, de
rabbi, die je leert tijd te nemen voor wat ertoe doet in het leven. In de ontmoeting met Jezus krijgt
het leven van Zacheus een positieve wending, terwijl de morrende omstanders het goede er niet van
kunnen inzien.
Bijzonder en ontroerend is het verhaal waarin Jezus een niet Joodse vrouw ontmoet die vraagt haar
kind te genezen. Hier is het Jezus die iets leert van en volhardende moeder. Al deze verhalen hebben
gemeen dat de ontmoetingen een verandering teweegbrengen in het leven van mensen.
In dit thema onderzoeken de kinderen welke betekenis een ontmoeting voor hen zelf kan hebben.
Hoe mensen in de ontmoeting met anderen worden erkend, aandacht krijgen, worden genezen,
worden bevrijd en uitgedaagd. Hoe je erdoor kunt veranderen en zelfs een nieuwe kijk op het leven
kunt krijgen die je meeneemt in latere, nieuwe ontmoetingen. Elkaar echt ontmoeten rond oude en
nieuwe, eigen verhalen is daarom belangrijk voor de kinderen. Zeker in een tijd waarin we
gemakkelijk wegduiken achter een beeldscherm of ons afzonderen met een smartphone.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 het toilet en goed gedrag op de speelplaats
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Sophie Groenwold mag zich sinds donderdag 17
februari de voorleeskampioen van de gemeente
Gilze en Rijen noemen. Zij ontving de
kampioenstrofee uit handen van Marjorie
Dircksens, consulent Jeugdeducatie van Theek5.
De prijsuitreiking vond plaats in het klaslokaal
van groep 7 van basisschool De Vijf Eiken.
Behalve een beker ontving Sophie een oorkonde en een boekenbon. Applaus
van haar klasgenoten was er natuurlijk ook.
Hoewel de uitslag van de lokale voorleeswedstrijd al enkele dagen eerder via een
filmpje bekend was gemaakt, heerste er op donderdag 17 februari toch een
gespannen sfeer in groep 7 van basisschool De Vijf Eiken. Bij de leerlingen, bij de juf,
bij de moeder van Sophie, die ook naar school was gekomen, maar vooral bij Sophie
zelf. Toen Marjorie Dircksens van Theek5 en de correspondente/fotografe van
Weekblad Gilze & Rijen binnen kwamen, leek Sophie zich zelfs even te willen
verstoppen. Tijdens het interview, dat na afloop van de prijsuitreiking plaats vond,
werd duidelijk waarom.
Op de vraag hoe ze reageerde toen ze hoorde dat ze de voorleeswedstrijd had
gewonnen, antwoordt Sophie: ,,Oh nee!”. Waarom die reactie? Ze legt uit: ,,Ik sta niet
graag in het middelpunt’’. Daar was natuurlijk geen ontkomen aan. Wie wint, krijgt
reacties. Reacties van haar ouders, die natuurlijk erg trots op haar zijn, maar ook
reacties van haar klasgenoten. Die vonden het niet alleen leuk dat Sophie had
gewonnen, maar trakteerden haar bij de prijsuitreiking ook op een welverdiend
applaus.
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Niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan. Dat is lastig wanneer je
wint. Sophie moest naar voren komen en ontving uit handen van Marjorie
achtereenvolgens een beker, een oorkonde, een boekenbon én een boek. Dat boek
was niet voor haar persoonlijk, maar voor heel groep 7. De juf vroeg of Sophie het
boek eerst thuis zou willen lezen, maar van Sophie mocht het voorlopig op school
blijven. Ze had thuis immers nog genoeg boeken om te lezen.

Boeken, die zijn er ook heel veel te vinden in de schoolbibliotheek van De Vijf Eiken.
Dat was dan ook de ‘uitgelezen’ locatie voor het maken van foto’s waarop Sophie
poseert met al haar cadeaus in handen: de trofee, de oorkonde en de boekenbon. Die
trofee krijgt uiteraard een mooie plaats in huis en met de boekenbon gaat ze
binnenkort naar de plaatselijke boekhandel. Ze houdt namelijk erg veel van lezen.
Dat was ook haar motivatie om deel te nemen aan de voorleeswedstrijd: ,,Lezen is
leuk!” Sophie koos ervoor om voor te lezen uit het boek ‘Het meisje met de groene
ogen’ van Sanne Feekes. Ze had dat boek al eens eerder gelezen en was er voor de
tweede keer aan begonnen. Gevraagd naar waar het boek over gaat, vertelt Sophie:
,,Over een meisje met fel groene ogen. Ogen waarmee ze in de toekomst kan kijken.
En ze kan ook met dieren praten.”
De voorleeswedstrijdfilmpjes werden beoordeeld door een deskundige jury van vier
mensen. Ze bekeken en beluisterden de filmpjes aan de hand van een overzicht van
zaken waar ze op moesten letten. Allereerst of iemand duidelijk sprak. Ook moest de
voorlezer zijn of haar eigen stem gebruiken, dus geen ‘stemmetjes’. Wel mocht er
harder of zachter worden gelezen. Ook klemtoon, emotie, tempowisselingen en het
contact met het publiek waren belangrijk. De jury lette dus op heel veel verschillende
onderdelen en vond met name het rustige voorlezen en het overbrengen van emotie
van Sophie het allerbeste.
Sophie mag zich dus voorleeskampioen van de gemeente Gilze en Rijen noemen. Die
titel neemt niemand haar meer af. Er kan zelfs een andere titel bij komen. Na de
lokale wedstrijd vindt binnenkort namelijk een provinciale wedstrijd plaats. Sophie
mag op 12 maart opnieuw voorlezen tijdens de halve finale van Noord-Brabant.
Heel veel succes Sophie, wij zijn nu al supertrots op jou!!
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MINI-ROPARUN 23 maart 2022
Onze school gaat Roparunnen! Roparunteam ‘t Halve
Zolenlijntje organiseert samen met ons een sponsorloop, waaraan alle kinderen gaan meedoen.
De Roparun is de langste non-stop estafetteloop ter wereld van Parijs naar Rotterdam van 530
kilometer. Mensen leveren, in teamverband, een sportieve prestatie voor het goede doel. Stichting
Roparun gebruikt het geld dat door 230 teams wordt ingezameld en gedoneerd om kwaliteit van
leven te kunnen geven aan mensen met kanker. Het gesponsorde geld komt dus rechtstreeks ten
goede aan de patiënten. In de aanloop naar de Roparun, die dit jaar in het Pinksterweekeinde van 4
t/m 6 juni 2022 zal plaatsvinden, proberen de 28 leden van ’t Halve Zolenlijntje ook dit jaar weer
zoveel mogelijk geld in te zamelen. Vanwege de coronamaatregelen ligt het parcours van de Roparun
dit jaar geheel in Nederland. Er wordt gelopen van het vliegveld Twente naar de Coolsingel in
Rotterdam. Door deze aangepaste route ligt het parcours nu wel heel dichtbij Rijen. Op 5 juni a.s.
passeert de Roparun Dongen en Oosterhout.
We hebben een Mini-Roparun ontwikkeld waarbij we onze leerlingen op een sportieve manier laten
ervaren dat met teamwerk (vele handen maken licht werk) heel veel te bereiken valt. De MiniRoparun houdt in dat teams van 4 à 5 leerlingen van de onderbouw gedurende 15 minuten en van de
bovenbouw gedurende 25 minuten in estafettevorm een parcours afleggen. We bootsen de Roparun
dus in het klein na op ons eigen schoolplein. De Mini-Roparun zal worden opgeluisterd met o.a. een
presentator met muziek. Ook de Orange Donkey, de mascotte van ’t Halve Zolenlijntje komt
aanmoedigen.
De kinderen krijgen op 9 maart a.s. van hun leerkracht een sponsorformulier waarmee zij bij hun
ouders, familieleden, vriendjes en vriendinnetjes, buren etc. geld kunnen inzamelen voor de
prestatie die zij tijdens de Mini-Roparun leveren. De kinderen worden niet per ronde gesponsord. Ze
krijgen een sponsorbedrag voor de prestatie.
Uw kind kan ook nog extra bijdragen aan het goede doel door lege statiegeldflessen mee te nemen.
Die kunnen ingeleverd worden in een van de vier grote zakken in de school. Als ze er hun naam op
schrijven, doen ze nog mee aan een loterij met een leuke prijs.
De Mini-Roparun zal plaatsvinden op woensdagmorgen 23 maart 2022. Noteer deze datum dus in de
agenda! U bent nu alvast van harte uitgenodigd bij de gezamenlijke afsluiting op het schoolplein.
Tussen 12.15 en 12.30 uur zal het eindbedrag bekend gemaakt worden. Mis dit moment niet!
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Om de leerlingen een goed beeld te geven van het doel en
de Roparun zelf, komen teamleden van ’t Halve Zolenlijntje
op woensdag 9 maart een gastles geven op onze school.
Deze datum is gelijk de aftrap voor de sponsoractie. We
hopen op een enthousiaste deelname van de hele
schoolgemeenschap voor deze sympathieke actie. Wat kan
het leuk en mooi zijn om te bewegen en in actie te komen
voor mensen die het zoveel minder hebben. Helpt u mee?
Meer informatie kunnen jullie ook al terugvinden op
www.roparun.nl en www.halvezolenlijntje.nl.

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

Van de kalender
9 en 16 maart
10 maart
15 en 17 maart
23 en 30 maart
28 maart
31 maart
6 april
11 april
12 april

voetbaltoernooi groep 7-8
Rapport 1 groep 1 t/m 7a
10 min gesprekken groep 1 t/m 7a
voetbaltoernooi groep 5-6
schoolfotograaf
theoretisch verkeersexamen groep 7
reservedatum voetbaltoernooi 5-6 en 7-8
Vijf Eiken Theater (nader info volgt)
Praktisch verkeersexamen groep 7

Schoolapp
Het kan zijn dat u een foutmelding krijgt als u de schoolapp wil openen.
Er is al contact geweest met de helpdesk en er wordt aan gewerkt.
We hopen dat het probleem snel verholpen is.
Het kan zijn dat er een nieuwe update vanuit de App Store nodig is. De kans is dan groot dat de
schoolapp wél werkt.
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We hopen dat jullie een leuke vakantie hebben gehad. Hier
is weer het laatste nieuws van de overblijf.
We hebben helaas na een lange tijd afscheid moeten
nemen van Wilma, onze super overblijfmedewerkster van
de Linus klas.
Wilma is namelijk verhuisd naar een andere woonplaats en
dit is helaas te ver weg van Rijen.
Maar, we hebben inmiddels een goede vervangster
gevonden, want Juf Kim gaat met heel veel plezier de Linus
klas van Wilma overnemen.
De tosti apparaten zwerven nog steeds door alle klassen heen. Dit
betekent dat er regelmatig nog heerlijke tostidagen wordt georganiseerd.
Gelukkig zijn na lange tijd nu eindelijk de Coronaregels versoepeld, dus
hebben we het binnen spelen weer kunnen opstarten. De kinderen zijn
hier super blij mee!
Buiten mogen alles klassen gelukkig weer heerlijk samen op het plein
spelen. De komende tijd staan er heel veel leuke knutselactiviteiten
ingepland.
Zo wordt het overblijven weer een stuk creatiever en nog gezelliger!

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

Met verlof
Op 23 februari heeft juf Amy afscheid genomen van groep 7b, om van haar
zwangerschapsverlof te kunnen gaan genieten.
Ga lekker uitrusten juf Amy en geniet, samen met je gezin, van deze bijzondere tijd!
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