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Het nieuwe schooljaar is weer gestart. We zijn blij dat we alle kinderen en ouders
weer mochten verwelkomen. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.
Wij zijn er in ieder geval weer helemaal klaar voor om er een fantastisch schooljaar
van te maken!
Als het goed is heeft elk gezin inmiddels een kalender ontvangen. Helaas zijn er
twee foutjen in de kalender geslopen.
In het gymrooster zijn de gymdagen van groep 3 en 4 omgedraaid. Groep 3 gaat op
donderdag gymen en groep 4 gymt op dinsdag.
Ook staat het vakantierooster van vorig schooljaar in de kalender i.p.v. het huidige
schooljaar. In de agenda zelf zijn de vakanties en studiedagen wel correct
weergegeven. Voor de volledigheid hieronder het vakantierooster van dit jaar:
Studiedag 26 sept. 2018
Herfstvakantie 15 okt t/m 19 okt. 2018
Kerstvakantie 24 dec. t/m 4 jan. 2019
Voorjaarsvakantie 4 mrt. t/m 8 mrt. 2019
Goede vrijdag 19 april 2019
Meivakantie 22 apr. t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei + 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Studiedag 11 juni 2019
Zomervakantie 8 juli t/m 16 aug. 2019
Er zijn voor de vakantie veel spullen achtergebleven op school. We zullen deze
uitstallen in de hal. Wilt u even kijken of er iets tussen zit van uw kind? Volgende
week maandag worden alle spullen die dan nog over zijn naar de kledinginzameling
gebracht.
AVG
We informeerde u al eerder over de nieuwe privacywetgeving die sinds 25 mei 2018
van kracht is. Door deze nieuwe wetgeving is het voor ons als school niet meer
mogelijk adressenlijsten van de groep van uw kind met u te delen. U zult als ouders
nu zelf adressen en telefoonnummers moeten uitwisselen.
Een ander vereiste van de nieuwe wetgeving is dat u als ouder jaarlijks uw
goedkeuring moet geven voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. U
ontvangt hiervoor morgen, op papier, het toestemmingsformulier. We verzoeken u dit
formulier voor uw kind(eren) in te vullen (voor elk kind een apart formulier) en te
retouneren aan de groepsleerkracht.
Het toestemmingsformulier is ook nog toegevoegd als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Daarnaast willen we u vragen om wijzigingen in bijvoorbeeld adres of
telefoonnummer tijdig aan ons door te geven. Via het ouderportaal van Parnassys
kunt u uw gegevens inzien en eventueel aanpassen mochten deze niet meer up-todate zijn. Doet u dit alstublieft, zo houden we de gegevens actueel en kunnen we u
bereiken indien nodig.
Intern ondersteuningsteam
Zoals u wellicht al heeft gelezen in de schoolgids, gaan we dit schooljaar starten met
het Intern Ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit Anneke Korn (specialist
hoogbegaafdheid), Karlijn Matthijsen (gedragsspecialist) en Hanneke van Engelen
(intern begeleider). In overleg met de leerkracht(en) wordt bekeken welke kinderen
extra begeleiding nodig hebben binnen of buiten de groep in een kleinere setting. Op
een aantal vastgestelde momenten in de week zal de begeleiding aan deze
leerlingen worden gegeven. Voor de leerlingen die in aanmerking komen voor extra
begeleiding wordt een plan opgesteld. Dit plan wordt door de leerkracht met ouders
besproken. Na afloop van ieder blok wordt er geëvalueerd en worden de plannen
bijgesteld. Tijdens de startgesprekken wordt met betreffende ouders besproken
welke kinderen in aanmerking komen voor extra ondersteuning.
Informatieavonden
In september staan er drie informatieavonden op de planning. Op 3 september is er
om 20.00u een informatieavond voor alle ouders van groep 0/1. De ouders van groep
0/1 ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Op 10 september staan er twee informatieavonden op het programma. Voor de
ouders en kinderen van groep 8 is er een avond over het voortgezet onderwijs. Deze
avond start om 20.00u, inloop is vanaf 19.45u.
Voor de ouders van groep 3 is er een informatieavond over het lezen. Deze avond
worden de ouders geïnformeerd over het leesproces en alles wat daarbij komt kijken.
De avond start om 20.00u, inloop vanaf 19.45u. Beide avonden vinden plaats op
school.
Gezonde school
Ook na de vakantie gaan we weer gezond van start. We willen u dan ook vragen uw
kind fruit en/of groente mee te geven als pauze-hap. Voor ieder kind is er een
bekertje in de klas aanwezig zodat ze in de klas water kunnen drinken.
Is uw kind jarig en wilt u trakteren. Onze voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties,
waarbij een beetje zoetigheid is toegestaan. Wees u ervan bewust dat geheel
ongezonde traktaties (zoals chips, snoep, cakejes) met de kinderen mee naar huis
worden gegeven. In de kalender kunt u alle afspraken rondom de gezonde school
nalezen.
We hebben ons weer ingeschreven voor het groente- en fruitproject. Het is nog even
afwachten of we hiervoor ingeloot worden.

Even voorstellen…
Juf Lobke is 15 juni bevallen van een gezonde dochter
genaamd Kiki.
Met moeder en dochter gaat het goed.
Juf Lobke zal na haar zwangerschapsverlof nog
ouderschapsverlof opnemen, dus het duurt nog even voor
we juf Lobke weer terug zien op school.

Ik ben Anita Michielsen 34 jaar en ik woon samen met John
en onze twee dochters Saar en Puck in Rijen.
Na 11 jaar met veel plezier op de Vijf Eiken school te
hebben gewerkt , start ik dit schooljaar bij jullie op school in
groep 0-1B Ik heb er ontzettend veel zin in!

Mijn naam is Nancy Beukinga, ik ben de nieuwe coördinator
van kinderstralen, lunchen op school. Ik ben getrouwd en
woon met mijn gezin al meer dan 22 jaar in Dongen. Ongeveer 12 jaar geleden ben
ik gestart met een eigen counseling praktijk waarin ik volwassenen en kinderen
begeleid bij het oplossen van verschillende problemen op emotioneel gebied.
Vorig schooljaar ben ik als overblijfmedewerker actief geweest op de Anspach
school. Op die manier heb ik kennis gemaakt met de kinderen
en het lerarenteam. Het werken in het overblijfteam is mij zo
goed bevallen dat toen zich de mogelijkheid voordeed om
coördinator te worden, ik dit met veel plezier heb aangenomen.
Als overblijf team streven wij ernaar om uw kind zo plezierig
mogelijk te laten overblijven.
Heeft u vragen over het overblijven, neem dan gerust contact
met mij op.
Nancy Beukinga
Coördinator overblijfteam Kinderstralen
Tel: 0639118546
Mail: nbeukinga@gmail.com
Graag had ik ook de nieuwe gymleerkracht voor de bovenbouw aan u voorgesteld.
Helaas is de nieuwe gymleerkracht die aan onze school gekoppeld stond er na één
dag mee gestopt. Het beweegburo is nu opzoek naar een nieuwe gymleerkracht. Tot
die tijd zal meester Tjalle op donderdagochtend de gymlessen waarnemen en op
dinsdagochtend een wisselende gymleerkracht vanuit het beweegburo.
We hopen dat er snel een nieuwe, vaste gymleerkracht voor de bovenbouw wordt
aangesteld.
Gymlessen
Voor de gymlessen zijn er gedragsverwachtingen opgesteld waaraan de kinderen en
de leerkracht zich moeten houden. Deze verwachtingen worden in de komende

weken weer met alle kinderen besproken, zodat we er gezamenlijk gezellige
gymlessen van kunnen maken. Naast deze verwachtingen gelden er natuurlijk ook
een aantal regels. Deze regels zijn nodig om de gymlessen veilig te laten verlopen.
Zo is het belangrijk dat de kinderen van groep 3 t/m 8 gymkleding bij zich hebben
(kleding en schoenen). Zonder deze kleding kan er niet mee worden gesport. De
kinderen gaan dan mee terug naar school en krijgen daar een alternatieve opdracht
van de leerkracht. Wanneer een leerling voor de 2e keer zijn spullen niet compleet
heeft, zal er contact worden opgenomen met ouders. De leerlingen vanaf groep 6
gaan op de fiets naar de Salamander. Het is uiteraard belangrijk dat uw kind over
een goede fiets beschikt en dat deze op school aanwezig is op dinsdag en
donderdag.
Schoolreis
Op donderdag 20 september gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.
De groepen 0/1 en 2 gaan naar de Vossenberg. De groepen 3 t/m 5 brengen een
bezoek aan het Oertijdmuseum en groep 6 en 7 gaan naar de Ontdekfabriek in
Eindhoven.
Streetwise
ANWB Streetwise komt volgende week op bezoek!!
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw
kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op maandag 10
september naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend
verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele
instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op
maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s,
zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de
praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
 Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning,
herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en
autostoeltje.
 Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning,
veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een
autostoeltje.
 Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de
remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidgordel.
 Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk
het filmpje op de site. http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van
maken!!
Let op: I.vm. streetwise zal de parkeerplaats op maandag 10 sept afgesloten zijn!

