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Van de directie 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

U ontvangt alweer de achtste nieuwsbrief van dit schooljaar. De meivakantie is 
voorbij en het einde van het schooljaar begint te naderen. In de weken die nog 
voor ons liggen, zullen de leerlingen en leerkrachten nog hard aan het werk 
gaan om de laatste doelen te behalen en zal er ook tijd zijn voor gezellige en 
sportieve activiteiten. 

 
De leerlingen van de groepen 8 hebben zich op 20 en 21 april jl. gebogen over de IEP toets. Wat 
hebben ze dit goed gedaan. 1, 2 en 3 juni gaan ze op schoolkamp. Dit hebben ze dubbel en dwars 
verdiend. 
 
Op 21 april hebben we ouders meegenomen in de onderwijsvernieuwing waar wij op school mee 
bezig zijn. Wij vonden het mooi om te zien, hoe de aanwezige ouders meedachten over deze 
verandering. Dank je wel voor jullie bijdrage. 

Ferry Holierhoek 
Daan van Loon 
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Trefwoord 

 
De komende weken staat bij Trefwoord het thema “Kwetsbaar” centraal.  
Een been breken of een mooie vaas, het doet allebei pijn. Maar het kan nou 
eenmaal gebeuren. Mensen, dieren en dingen zijn kwetsbaar en daar 
moeten we mee leren leven. 
 
Dat klinkt erg passief en berustend, maar dat hoeft niet zo te zijn. De 
erkenning dat wij zelf, en de wereld waarin wij leven, kwetsbaar zijn is een waardevol inzicht.  
Van daaruit kunnen we, zoals in dit thema gebeurt, op zoek gaan naar wat ons kan bedreigen; storm, 
ziekte en geweld, honger en armoede. We onderzoeken wat onze zwakke plekken zijn en proberen 
onszelf sterk en weerbaar te maken.  
 
Een prachtig verhaal over kwetsbaarheid vinden we in het Bijbelboek Rechters. Nog voordat hij 
geboren wordt, is Simson al voorbestemd om een sterke kerel te worden met een bijzondere missie. 
Maar ook deze krachtpatser heeft een zwakke plek. Het geheim van zijn kracht wordt ontdekt en zijn 
mooie lange haren worden afgeknipt. De onoverwinnelijke blijkt kwetsbaar en Simson faalt in zijn 
opdracht. 
 
Het tonen van onze kwetsbaarheid maakt ons menselijker. En daarin schuilt een eigen kracht. De juf 
die toegeeft dat ze zich vergist heft en de meester die een traan durft te laten; zij hebben de 
kinderen al voor zich gewonnen. In dit thema staan de kinderen stil bij de kwetsbaarheid die bij het 
leven hoort en ons menselijk maakt. Ze ontdekken hoe mensen werken aan hun weerbaarheid en 
zich inzetten voor de zwakken in de samenleving.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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  en hoe reageren op bekrachtiging-beloning. 
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Kindgericht werken 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
  
Donderdag 21 april jl. was er de ouder-informatieavond, waarbij wij samen 
hebben gekeken naar de onderwijsvernieuwing waar wij mee bezig zijn, 
richting kindgericht werken. Ondanks dat wij hoopten op een grotere opkomst, 
kijken wij terug op een zeer geslaagde avond, waarbij we samen het goede 
gesprek hebben gevoerd. De opbrengsten van deze avond willen we graag met 
jullie delen. Wij zijn hier op dit moment nog mee bezig, dus we zullen dit in de 
volgende nieuwsbrief met jullie delen. 
  

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

Van de MR 
 

Schooltijdenonderzoek, namens de MR van de Vijf Eiken 
 
Uit de enquêtes voor het schooltijdenonderzoek blijkt, zowel bij ouders en 
team, een wens voor verandering. De MR mag daarin geen besluit nemen maar 
communiceert de resultaten door aan het MT en adviseert het MT een 
werkgroep samen te stellen om een juiste verandering, passend voor ouders, 
kinderen en team, mogelijk te maken.  Als deze werkgroep met een concreet 
plan komt, zal de MR haar instemmingsrecht gebruiken.  
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Linus 
 
HB – Onderwijscafé in het teken van: Faalangst en 
perfectionisme. 
Deze avond wordt inhoudelijk verzorgd door Novilo. 
 Locatie: basisschool De Vijf Eiken in Rijen. 
  
Graag voor 31 mei aanmelden via: aanmelden.onderwijscafe@pcpomiddenbrabant.nl.  
Deze avond is voor iedereen toegankelijk, niet alleen voor ouders van hoogbegaafde leerlingen. We 
vinden het belangrijk om elkaar te ontmoeten omtrent gedeelde onderwerpen. 
  
Inloop met koffie en thee vanaf 19.00u, de avond start om 19.30u en eindigt om 21.00u. 
  
Perfectionist zijn heeft voordelen. Het zorgt ervoor dat je goed presteert, dat je kwaliteit levert en 
dat je een drive hebt om te groeien, steeds beter te worden. Perfectionisme in de positieve zin is het 
streven naar het beste resultaat. Zolang je plezier hebt aan het verbeteren van jezelf en kunt 
genieten van dit proces is het een prettige eigenschap om te hebben. Maar wat nu als jouw 
perfectionisme of dat van jouw leerling of kind niet meer gaat om het streven naar het beste, maar 
om het vermijden van het maken van elke denkbare fout? En wat nu als je zoveel tijd kwijt bent aan 
het bijschaven en perfectioneren van jouw werk dat het plezier verdwijnt en je over jouw eigen 
grenzen gaat? Als perfectionisme werkt als een rem is het tijd om ermee aan de slag te gaan. We 
gaan kijken hoe perfectionisme ontstaat en vooral wat je eraan kunt doen, want er zijn zeker 
manieren om er beter mee om te gaan. 

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

Van de kalender 
 

 
26 mei  Hemelvaartsdag; alle leerlingen vrij. 
27 mei  School gesloten; alle leerlingen vrij.  
1-3 juni  Schoolkamp groep 8 
6 juni  2e Pinksterdag; alle leerlingen vrij! 
7 juni  Studiedag PCPO; alle leerlingen vrij! 
7-10 juni  Avondvierdaagse 
19 juni   Vaderdag 
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