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Van de directie 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
 
De bladeren dwarrelen buiten van de bomen en de herfstvakantie is voorbij, 
buiten begint het steeds vroeger donker te worden en de gezellige sinterklaas 
periode komt steeds dichterbij. Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij er naar 
uitkijkt om op maandag 5 december weer naar De Vijf Eiken te komen. Zijn 
Pieten hebben er zin in om de school op stelten te gaan zetten. Vol verwachting 
klopt ons hart. 6 December is de school gesloten omdat er een studiedag is, de 
kinderen kunnen uit rusten van pakjesavond.  
Zoals jullie op onze schoolkalender vast al hebben gezien, willen we op 
donderdag 22 december samen met de kinderen het kerstfeest vieren. Alle kinderen worden deze 
dag ook in het begin van de avond op school verwacht. Houd u daar alstublieft rekening mee. De 
exacte tijden en invulling volgen binnenkort.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ferry Holierhoek  
Daan van Loon  
 
Van de kalender 
5 december 2022 Sinterklaas op school, Surprise groep 5 t/m 8 
6 december 2022 Studiedag, school gesloten 
15 december 2022 Leerlingenraad bijeenkomst 
22 december 2022 Kerstviering 
23 december 2022 Start Kerstvakantie, school gesloten.  
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Vijf Eiken Theater (VET)  
Op maandag 14 november mocht ons eerste Vijf Eiken Theater van dit schooljaar weer plaatsvinden. 
Alle groepen verzorgden een optreden. Zo werd het één groot FEEST in onze aula. Dank aan alle 
papa’s, mama’s, opa’s en oma’s in het publiek. De aula was de gehele dat goed gevuld. Op maandag 
25 mei is ons volgende Vijf Eiken Theater. We hopen jullie allemaal weer te mogen verwelkomen.  
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Thematisch werken  
In de onderbouw werken we steeds meer thematisch. Dit 
zie je terug in de lessen wereldoriëntatie en in het spelen in 
hoeken. De groepen 3 en 4 hebben de eerste periode rond 
het thema Beestenboel gewerkt. Meester Sven vond een 
hond op het schoolplein. Deze hond hebben we Blacky 
genoemd en die hebben we op school verzorgd. De hond 

bleek op een ochtend 
weggelopen. Hij is 
teruggebracht door de 
dierenambulance. De dag 
erna hebben we hem toch 
even laten onderzoeken 
door de dierenarts en 
enkele weken later zijn een 
paar kinderen voor een controleafspraak naar de dierenartspraktijk 
in Rijen geweest. Gelukkig was alles weer in orde!  
 

 
 
De Explora groepen kregen bezoek van 
een imker binnen het thema ‘planten’.  
 
Groep 6 bezocht het bakkerijmuseum in 
Oosterhout via het programma van 
Museumschatjes.  
 
Team (T)rots mocht een kijkje nemen bij 
de Delicia fabriek in Tilburg. In het kader 
van het thema "de keuken" wordt gekeken 
naar bereidingen en 
productieprocessen .      

 


