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Van de directie 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Met de herfstvakantie voor de deur komt deze nieuwsbrief uit. In deze 
nieuwsbrief blikken we terug op de afgelopen tijd. Er is al weer heel wat 
gebeurd in de afgelopen weken: zoals de drukbezochte inloopmomenten, de 
schoolreis en de Kinderboekenweek.  
 
De schoolreis was een grote belevenis. De kinderen hebben naar hartenlust 
kunnen spelen en genoten van alle dieren in De Beekse Bergen. 
 
In deze nieuwsbrief stellen we jullie ook voor aan drie nieuwe leden van de 
ouderbetrokkenheidgroep.  
 
Wij wensen jullie allemaal alvast een hele fijne vakantie toe!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ferry Holierhoek  
Daan van Loon  
 

Van de kalender 
9 november 2022 Schoolontbijt 

14 november 2022 Vijf Eiken Theater VET 

22 november 2022 Voorlopig adviesgesprek groep 8 

23 november 2022 Schoenzetochtend  

                                           Voorlopig adviesgesprek groep 8 
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Leerlingenraad 
 
Donderdag 13 oktober jl. is de 
nieuwe leerlingenraad bij elkaar 
gekomen. De leerlingenraad komt 
één keer per 4 weken bij elkaar. Ze 
vergaderen dan over punten die ze 
anders willen. Zo vond de 
leerlingenraad het afgelopen 
schooljaar heel vreemd dat ze op 
school geen afval hoeven te 
scheiden. De leerlingenraad is 
hiermee aan de slag gegaan en heeft 
voor elkaar gekregen dat er vanaf 
1 januari 2023 op school PMD-afval 
gescheiden kan worden. De 
leerlingen uit de leerlingenraad gaan 
nu kijken hoe ze dit in alle groepen 
gaan bespreken zodat alle kinderen 
dit weten.  
 
Dit jaar zitten de volgende kinderen 
in de leerlingenraad: 
 
Explora 4/5: Jason Leemans en Sara Willemse 
Groep 5: Alisa Stelmakh en Kingston Alblas 
Groep 6: Anna Schnitker en Vygo v/d Hoever 
Explora 6: Yente-Mare van Weesenbeek en Evelien van Roessel 
Groep 7: Saar Horsthuis en Ali Al Ameri 
Explora 7/8: Anna Anssems en Job Hoogsteen 
Groep 8: Samuel Trouwborst Pol, Yusa Akpinar, Eslem Sahin en Rick Michielsen. 
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Schoolreis 
 
 
 
22 september zijn de kinderen uit groep 
1, 2 en 3 op schoolreis geweest naar 
Kidswonderland.  
Lekker een dagje springen, klimmen en 
klauteren. Alle ouders bedankt voor het 
rijden.  
 
 

 
 
 
 
23 september gingen de groepen 4 tot en met 7, 
Explora 4/5 en Explora 6 naar De Beekse Bergen.  
De kinderen stonden naar de olifant te kijken en de 
olifant stond “aapjes” te kijken.  
 
 
 
 
 

Ouderbetrokkenheid 
Nadat ze zich vele jaren met hart en ziel hebben ingezet voor ouderbetrokkenheid op school, hebben 
Rocio Trouwborst-Pol en Natascha de Bruin besloten om te stoppen. Wij willen hen heel erg 
bedanken voor hun inzet. Hun rol wordt overgenomen door Erwin Vreeman, Suzanne Flipsen en 
Yvonne Hoebink. Op de volgende pagina stellen ze zichzelf voor 

Fijn dat jullie je voor ouderbetrokkenheid willen gaan inzetten.  
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Even voorstellen:  
Mijn naam is Erwin Vreeman, van oorsprong kom ik uit Winterswijk, 
maar woon nu al weer ruim 12 hier in Rijen. Vader van Quinn, die in de 
7e groep zit, van de Vijf Eiken Basisschool en in het bezit van een 
bonuszoon van 16, die ook op de 5 eiken heeft gezeten. En een 
liefhebbende vriendin, moeder van de bonuszoon. Ik ben tekenaar 
illustrator van beroep en dan niet de technische kant, maar de kant van 
cartoons, boeken, kinderboeken, etc. Dit doe ik voornamelijk vanuit 
huis en dat bevalt en is goed te combineren met de 
ouderbetrokkenheid-groep van de Vijf Eiken School. 
Samen met de ouderbetrokkenheidsgroep, wil ik in elk geval, de 
periode dat ik via Quinn nog betrokken ben bij de Vijf Eiken, een 
bijdrage leveren, waarbij uiteindelijk de leerling, de school en de ouders voordeel van hebben. 
Uiteraard dit allemaal tegen royale vergoeding van liters door de school verschafte verse koffie;-) 

Mijn naam is Suzanne Flipsen, moeder van Emelie (groep 3) en Florine (groep 1). Ik ben werkzaam als 
managementassistente bij een woonzorgcentrum in Breda. 

Mijn kinderen zijn nog jong en net begonnen aan hun schoolavontuur, 
maar ook voor mij als ouder is veel nog nieuw. Het begin van een 
ontdekkingsreis, waarbij er altijd zaken zijn waarvan ik denk dat ze ook 
anders kunnen. Nieuwsgierig en kritisch als ik ben, deel ik graag mijn 
ideeën en ervaringen vanuit het ouder perspectief. Ik zoek graag de 
verbinding en ga graag in gesprek met school en andere ouders over 
allerlei (praktische) zaken. De ouderbetrokkenheid groep is hier het 
perfecte middel voor. Naast de MR is dit een goed initiatief voor ouders 
om inspraak te hebben op de praktische gang van zaken op school en een 
mooie manier van de school om aan te sluiten op de behoeften van zowel 

de ouders als de kinderen. Ik hoop op deze manier ook mijn steentje bij te kunnen dragen aan een 
fijne schooltijd voor iedereen! Spreek me dan ook gerust aan als jij iets in wilt brengen. 

Mijn naam is Yvonne Hoebink. 
Sinds dit jaar ben ik deel van de ouderbetrokkenheid. Als moeder van 
Kyle, groep 5 en Tess, groep 2, kom ik aan beide kanten van het 
schoolplein ouders tegen. Als deelnemer aan de ouderbetrokkenheid, 
vind ik het prettig van vele kanten te horen hoe ouders de school beleven 
en waar zij van denken dat het beter of anders kan. 
Ik hoop dit dan ook zo goed als mogelijk over te dragen naar de school, 
omdat de visie van een ouder een hele andere invalshoek kent. 
Mochten er zaken zijn die je als ouder opvallen, spreek me vooral aan.  
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Kinderboekenmarkt 
Dit jaar hebben we de 
Kinderboekenweek met het 
thema: Gi-Ga-Groen afgesloten 
met onze jaarlijkse 
boekenmarkt. 
De leerlingen van groep 1 t/m 8 
mochten hun leesboeken van 
thuis verkopen. Met veel 
enthousiasme werden er 
boeken verkocht en gekocht 
door leerlingen, ouders en/of 
opa’s en oma’s.  
We hopen dat de leerlingen die 
boeken hebben gekocht, veel 
leesplezier ervaren! 

 


