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Van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Maandag 11 april was het Vijf Eiken Theater. Wat was het mooi om te zien dat
de aula weer vol zat met ouders en opa en oma’s die vol trots naar hun
kinderen en kleinkinderen kwamen kijken. Fijn dat dit weer kan en mag.
Binnenkort staat de meivakantie voor de deur. Voordat het zover is wordt op
donderdag 14 april Pasen gevierd op school. Op 20 en 21 april staat de
eindtoets op het programma.
Voor donderdag 21 april hebben alle ouders een uitnodiging ontvangen voor de avond waarin we
ons, samen met onze ouders, willen verdiepen in het onderwijs van de toekomst op De Vijf Eiken. Wij
kijken er naar uit om u dan op school te begroeten, zodat we er samen met jullie een inspirerende en
gezellige avond van kunnen maken.
Maandag 9 mei is de school gesloten i.v.m. een studiedag.
Met Vriendelijke groet,
Ferry Holierhoek
Daan van Loon

www.bsdevijfeiken.nl
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Trefwoord
De komende weken staat bij Trefwoord het thema “Weet je het zeker?”
centraal.
Je weet zeker dat je morgen moet afzwemmen, maar je weet niet zeker of je
ook slaagt. Je was er zeker van dat het filmpje op YouTube echt was, maar nu
denk je; dat kan toch eigenlijk niet? En hoe weten we eigenlijk zeker of er
echt geen plaats meer is voor vluchtelingen?
Van nature wil de mens graag greep hebben op de werkelijkheid om zich heen. Hij wil de wereld
ordenden en begrijpen. Maar niet alles in het leven is meetbaar en weetbaar. Ondertussen zorgen
nepnieuws en gemanipuleerde filmpjes ervoor dat de waarheid geweld wordt aangedaan. In de
huidige samenleving is de vraag ‘Weet je het zeker?’ dan ook een terechte en actuele vraag. Maar
het is geen nieuwe vraag…
Pakweg 2000 jaar geleden vertellen de bewakers van Jezus’ graf, compleet overstuur, aan de Joodse
hogepriester een opmerkelijk verhaal. De steen voor het graf is weggerold en het graf blijkt leeg te
zijn. De hogepriesters zitten niet te wachten op zo’n bericht over deze Jezus, die ze met succes uit de
weg hebben geruimd. Ze geven de soldaten geld, met de opdracht; ‘Vertel maar dat de leerlingen
hem hebben weggehaald.’
Het is belangrijk dat we weten dat er verschil is tussen feiten en fabels, fact en fake en dat kinderen
leren kritisch te zijn. Er zijn immers grenzen aan ons weten en twijfel is iets dat bij het leven hoort.
Dan kun je er maar beter goed mee leren omgaan. In dit thema verkennen kinderen wat ze zeker
weten, wat ze denken te weten en waaraan ze twijfelen. Ze leren onderscheid te maken tussen
mening, feit en gevoel en ontdekken de waarde van het durven leven met onzekerheden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

www.bsdevijfeiken.nl
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Van de MR
Wil je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs op de school van jouw kind(eren)?
Wil je meedenken over schoolzaken zoals het schoolplan, onderwijskundige verbeteringen, formatie,
begroting?
De Vijf Eiken is op zoek naar actieve en betrokken ouders die zich kandidaat willen stellen voor de
medezeggenschapsraad (MR). Voor het volgende schooljaar is er een mogelijke vacature in de
oudergeleding. Fieke van Poppel, huidig voorzitter MR, is bereid om de termijn te verlengen.
De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Gemiddeld acht dinsdagavonden per jaar
komt de MR bijeen voor overleg. De zittingsperiode in de MR is drie jaar.
De medezeggenschapsraad vormt de schakel tussen ouders, personeel en directie. De MR spreekt
voor zowel de ouders als het personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van
hetgeen het bestuur/schooldirectie doet. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te
bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt.
Wij zien jouw aanmelding graag tegemoet. Bij meerdere aanmeldingen zullen er verkiezingen
worden gehouden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres. U
kunt zich opgeven via: mr.vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl.

Eerder dit jaar hebben we jullie al geïnformeerd over het
schooltijdenonderzoek. We zijn hier al het gehele jaar druk mee bezig.
Het is een moeilijk en ingewikkeld proces om helemaal sluitend te
krijgen. Voor nu kunnen wij het goede nieuws melden dat we zover zijn
om een enquête af te nemen. Op 16 mei zal deze enquête verspreid
gaan worden met aanvullende informatie over de mogelijkheden. We
hopen op een massale reactie op deze enquête. We zullen hierna jullie
vervolgens snel informeren met de terugkoppeling van het onderzoek.

www.bsdevijfeiken.nl
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Linus
Gezien de vele kinderen die op de wachtlijst staan voor Linus, hebben we intern besloten dat er na
de zomervakantie een 3e Linus groep start op de Vijf Eiken!
We zijn erg blij dat we op deze manier nog meer kinderen een passendere plek in het basisonderwijs
kunnen geven.
Nieuwsgierig naar de Linus groepen?
Bekijk dan zeker eens dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=avwxaXarXEk
en/ of meer informatie op de site en op Facebook:
https://www.facebook.com/linusonderwijsdevijfeiken.

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

Van de kalender
15 april
18 april
20/21 april
21 april
21 april
22 april
25 april-6 mei
9 mei
19 mei
26 mei
27 mei

Goede Vrijdag; alle leerlingen vrij
2e Paasdag; alle leerlingen vrij
Eindtoets groep 8
Ouderavond; ‘onderwijs van de toekomst op de VE’
Koningsspelen groep 0-1-2
Koningsspelen gr 3 t/m 8
Meivakantie
Studiedag; alle leerlingen vrij
Sportdag groep 5 t/m 8
Hemelvaartsdag; alle leerlingen vrij.
School gesloten; alle leerlingen vrij.
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Hallo allemaal,
Hier even een bericht van kinderstralen.
We hebben afgelopen maand heel veel gedaan.
Er werd binnen weer stevig op los geknutseld,
getekend en gekleurd.
Bij de kleuters hebben ze al een paar keer in het mooie weer buiten gegeten en heeft juf Samia zich
vermaakt met de bellenblaas. Wat was dat leuk.
Nu is het bijna mei vakantie en gaan we daar even van genieten. Iedereen hele fijne Paasdagen!
O ja, we zijn nog steeds op zoek naar leuke, lieve, gezellige, actieve overblijfmedewerkers. Lijkt dit u
leuk, neem vooral contact met ons op. Stuur en mailtje naar: vijfeiken.kinderstralen@gmail.com

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

Geboren…
Op 24 maart zijn juf Amy en haar man Joep, opnieuw trotse ouders geworden.
Nola is de grote zus geworden van Pip.
Van harte gefeliciteerd.
We wensen jullie gezin heel veel liefde en geluk!
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