
NIEUWSBRIEF 2022-2023 
Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van BS De Vijf Eiken 
 

                  www.bsdevijfeiken.nl 
 

 

5 

 Inhoudsopgave 

 
Van de directie     pag. 1 
Van de kalender    pag. 1 
Voorstellen Danny Quirijnen   pag. 2 
Kerstdiner     pag. 2 
Beroepenmarkt groep 3 en 4   pag. 3    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van de directie 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Het jaar 2022 is voorbij en 2023 is begonnen. Wat gaat de tijd toch snel. 2022 
hebben we af kunnen sluiten met een heel leuk kerstdiner. Een traditie die we 
voor het eerst sinds een paar jaar weer konden vieren.  
 
We merkten dat alle kinderen door de vakantie goed uitgerust waren en 
daardoor weer vol energie zaten. Hierdoor konden ze heel hard werken in de 
groepen zijn er veel leuke dingen gedaan op school. Zo was er een banenmarkt 
in de groepen 3 en 4, is groep 5 naar de hagelslagfabriek geweest, zijn de 
explora groepen naar het spoormuseum geweest en groep 1/2a is naar de 
judoclub geweest. We kregen te horen dat er veel aanstormend judotalent in de groep zit.  
 
2023 is goed begonnen. We zullen dit jaar alle de kinderen weer een duidelijke structuur aanbieden 
en de gedragsregels consequent toepassen. Dit zullen we doen door het belonen van positief gedrag.  
Op deze manier kunnen we er met zijn allen weer een mooi en leerzaam jaar van maken.  
 
In deze nieuwsbrief zullen we een nieuwe collega aan jullie voorstellen. Dit is Danny Quirijen, hij is 
gymdocent en vervangt Roel van Iersel.  
 
 Met vriendelijke groet, 
Ferry Holierhoek 
Daan van Loon 

Van de kalender 
1 februari   Studiedag, school gesloten 
14 en 15 februari Eindadviesgesprekken groep 8 
16 februari  Carnaval op school voor de groepen 0, 1 en 2 
17 februari  Carnaval op school voor de groepen 2 tot en met 8 
17 februari  School om 12:00 uur gesloten 
20 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie 
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Voorstellen Danny Quirijnen 

 

Mijn naam is Danny Quirijnen, 28 jaar oud en woonachtig in 
Gilze. Mijn passies zijn voetballen, sporten, sport kijken, 
carnavalswagen bouwen en tijd doorbrengen met vrienden, 
vriendin en familie. Vanaf januari ga ik aan de slag als 
sportcoach voor de ABG gemeenten. Zoals jullie 
waarschijnlijk wel weten is Roel van Iersel gestopt als 
sportcoach, veel van zijn taken/werkzaamheden ga ik 
overnemen. Zo zal ik onder andere op dinsdag en vrijdag 
voor De Vijf Eiken de gymlessen gaan verzorgen. Een 
belangrijke factor in mijn leven is de passie voor sport. Ik ben 
graag actief bezig en hou ervan om mijn enthousiasme over 
te brengen op anderen. Mede hierdoor ben ik op 17-jarige 

leeftijd gestart met de opleiding Sport & Bewegen in Tilburg en daarbij heb ik al stage mogen 
lopen voor Gilze-Rijen. Destijds heb ik ook al gymlessen mogen verzorgen voor o.a. de vijf 
eiken. Na het behalen van deze opleiding ben ik verder gaan studeren en gestart met de Hbo 
opleiding: Sportkunde in Eindhoven. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging, die beter past bij 
mijn afgeronde opleidingen en interesses, en die heb ik gevonden binnen de ABG 
gemeenten als Sportcoach. Ik heb er super veel zin in en kan niet wachten om vele van jullie 
te leren kennen en in beweging te brengen! Tot snel!!  

 
Kerstdiner 
Op donderdag 22 december was de kerstviering. 
In de ochtend kregen alle kinderen een koekje met blauwe 
muisjes om de geboorte van Jezus te vieren. De leerkrachten 
hebben het kerstverhaal voorgelezen/verteld. 
In de avond kwamen alle kinderen terug op school. De tafels 
in de klassen waren allemaal mooi gedekt. Alle kinderen 
hadden een heerlijk hapje meegenomen. Het rook heerlijk in 
de klassen en gangen.  De kinderen hadden hun mooiste 
kleding aan!. Samen genoten de kinderen van alle lekkere 
hapjes. In sommige klassen was ook een modeshow zodat de 
kinderen hun feestkleding konden showen. Om half 7 
kwamen er heel veel ouders op de kerstborrel. De ouders werden ontvangen met een drankje en een 
hapje door de ouderraad. Tijdens de kerstborrel werden er hele mooie liedjes gezongen door het 
kerstkoor o.l.v. Juf Marlene. Alle kinderen van groot tot klein in het kerstkoor zongen heel mooi en 
enthousiast mee! 
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Beroepenmarkt in de groepen 3 en 4  
In de groepen 3 en 4 werken wij vanaf de kerstvakantie over het 
thema ‘beroepen’. Zo hebben wij samen mindmaps gemaakt over 
verschillende beroepen en nagedacht over welke beroepen er 
allemaal zijn. Natuurlijk konden wij als leerkrachten niet alles over 
elke beroep vertellen. Vandaar dat wij de familieleden van de 
kinderen uit de groep 3 en 4 om hulp hadden gevraagd.   

Tijdens de’ beroepenmarkt’ kwamen de familieleden trots 
vertellen over hun beroep. De kinderen konden steeds kort 
luisteren naar een beroep waar ze iets meer over wilde leren. 
Superfijn dat er zoveel familieleden op een leuke en afwisselende 
manier kwamen vertellen.   

Kortom een gezellige leerzame ochtend.   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


