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Het Vijfblaadje
Beste ouders, verzorgers,
Voor u alweer bijna het laatste Vijfblaadje van dit schooljaar. Een schooljaar dat voorbij gevlogen is. Mijn
eerste jaar op kindcentrum Vijfblad, waarin we u gelukkig weer veel live konden ontmoeten en u konden
uitnodigen om activiteiten met de kinderen en ons samen in school te beleven.
De komende weken staan er nog verschillende leuke activiteiten gepland, waaronder de musical en het
afscheid van groep 8. Met het afscheid van groep 8 nemen we ook afscheid van een aantal ouders van
groep 8. Lisette is één van deze ouders. Zij heeft veel jaren voor ons veel werk verricht als OV ouder. Op
deze plek wil ik haar van harte bedanken voor alle hulp.
Eind deze week kunt u van ons bericht verwachten over welke leerkrachten volgend jaar in welke
groepen staan.
Veel leesplezier!
Namens team KC Vijfblad,
Simone van Roosendaal, directeur KC Vijfblad
Rosalie van Staveren, locatiemanager kinderopvang Korein
Het laatste Vijfblaadje verschijnt op donderdag 21 juli 2022

Vijfbladkalender volgend schooljaar
Dit jaar heeft u allemaal een mooie Vijfbladkalender voor
thuis ontvangen aan het begin van het schooljaar. Ook voor
volgend jaar is er weer een Vijfbladkalender in de maak.
Deze zal digitaal beschikbaar komen bij de start van het
nieuwe schooljaar.
Wanneer u ook een papieren versie van de kalender wilt
ontvangen kunt u dat via deze link uiterlijk 15 juli aan ons
doorgeven.

Belangrijke data
7 juli
8 juli
11 juli
13 juli

Rapport
Open podium door juffen en meesters
Pré adviezen groep 7
Pré adviezen groep 7
Zomerfeest BSO
Musical groep 8 in Hofdael
Wisseluurtje 10.30u-11.30u
Open podium voor groep 8
Laatste Vijfblaadje
Laatste schooldag
School uit om 12.30u
Vakantie tot 5 september

15 juli
19 juli
21 juli
22 juli

Wie zijn er jarig?
7 juli
8 juli
8 juli
8 juli
10 juli

Brody, groep 1-2a
Liv, groep 1-2a
Fenna, groep 6
Julia, groep 3
Elise, groep 4

13 juli
14 juli
15 juli
18 juli

Wij wensen jullie een hele fijne verjaardag toe!

Studiedagen volgend schooljaar
Volgend schooljaar staan de volgende studiedagen gepland:
Woensdag 12 oktober
Dinsdag 6 december
Maandag 9 januari
Vrijdag 3 maart
Vrijdag 7 april
Woensdag 17 mei
Vrijdag 7 juli

Zoë, groep 1-2a
Bella, groep 1-2a
Kyan, groep 7a
Elif, groep 8

Op deze dagen gaan wij als team aan de slag met onze nieuwe rekenmethode, Breinhelden, verbinding
in het team, digitale geletterdheid, evalueren van ons onderwijs, keuzes maken m.b.t. nieuwe
Citotoetsen en kindcentrum ontwikkeling.

Automatische incasso ouderbijdrage
Middels deze weg willen wij u alvast informeren dat vanaf volgend schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage,
bij voorkeur, via een automatische incasso betaald kan gaan worden. De vrijwillige bijdrage wordt gebruikt
om extra activiteiten te kunnen bekostigen. Denk hierbij aan de Sinterklaasviering, Kerstviering, carnaval,
schoolreisje en koningsdag. Om deze activiteiten voor de kinderen te kunnen blijven organiseren, hebben
wij ook uw bijdrage hard nodig.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een incassoformulier, welke wij graag ingevuld van u retour
ontvangen. Het incassoformulier dient eenmalig per kind ingevuld te worden. Gedurende de periode dat
uw kind op kindcentrum Vijfblad zit, wordt deze bijdrage jaarlijks bij u ingehouden. Dit zal ieder schooljaar
begin oktober gebeuren. Natuurlijk kunt u op ieder gewenst moment deze automatische incasso
stopzetten.
Wij hopen u hiermee alvast voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u hierover nog vragen hebben,
dan kunt u terecht bij Bep Nollen of Saskia Lemmens (ovvijfblad@eenbes.nl).
Met vriendelijke groet
Oudervereniging Kindcentrum Vijfblad

Tijdlijn in basisschoolapp
In de basisschoolapp kunt u gebruik maken van de tijdlijn. Dankzij de tijdlijn heeft u direct een overzicht
van alle berichten uit verschillende onderdelen! Nieuws, Pushberichten, Klassenboek en Persoonlijke
Inbox berichten zijn in één overzichtelijke tijdlijn, gesorteerd op datum. Vanuit deze tijdlijn kan direct
doorgeklikt worden naar de volledige berichten. Met deze functionaliteit is het mogelijk dat u via één
eenvoudig overzicht alle binnengekomen berichten snel kunnen teruglezen!
Instellen van de tijdlijn gaat als volgt:
1. Open de App.
2. Klik op het Instellingen icoon linksboven
3. Klik nu op Tijdlijn (Tijdlijn inschakelen)

Biebouders
Voor onze schoolbibliotheek zijn we op zoek naar ouders die ons willen helpen de bieb te beheren. We
hebben een groep enthousiaste ouders die voor het lenen van de boeken zorgen en de bieb netjes en
gezellig houden. Het kost ongeveer een uurtje tijd per week.
Voor meer informatie graag contact opnemen via vijfblad@eenbes.nl

Open podium door juffen en meesters
Op vrijdag 8 juli organiseert de leerlingenraad een open podium
waar juffen en meesters hun talenten mogen laten zien. Het
thema van het open podium is “Zomervakantie”. Juffen en
meesters die op vrijdag werken zullen de kinderen verrassen met
hun optredens. Helaas is dit open podium alleen voor de kinderen
van school en niet voor ouders deze keer.

Gevonden voorwerpen
In het witte kastje in de hal bij de hoofdingang bewaren we de gevonden voorwerpen.
Tot de zomervakantie kunt u hieruit de gevonden voorwerpen van dit jaar vinden. In
de zomervakantie gaan de spulletjes die niet opgehaald zijn naar de kringloopwinkel.

Vanuit Korein BSO
Vosje van de maand
Hoe heet je?

Milan

Hoe oud ben je?

8 jaar

In welke groep zit je?

Groep 4

Wat vind je het leukst bij BSO?

Voetbal

Met wie speel je graag?

Djessy

Wat is je lievelingseten?

Pannenkoeken

Wat is je lievelingskleur?

Groen

Wat is je lievelingsdier?

Vos

Wat wil je later worden?

Profvoetballer

Nieuws uit de omgeving

