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Het Vijfblaadje
Beste ouders, verzorgers,
En dan nu echt het laatste Vijfblaadje van dit schooljaar.
Er is door iedereen in ons kindcentrum hard gewerkt dit schooljaar; door kinderen en door teamleden.
Op deze plek wil ik ook alle ouders bedanken die een steentje hieraan hebben bijgedragen door te
helpen met een activiteit op school, door thuis extra te lezen of ander schoolwerk te doen met uw kind,
door de open, eerlijke en fijne gesprekken die er dit jaar gevoerd zijn, door de feedback die we van u
hebben mogen ontvangen, door de kritische vragen die u gesteld hebt en de complimenten die we van
u hebben mogen ontvangen. Samen maken we op deze manier ons Vijfblad!
Voor nu wensen we u een hele fijne vakantie en tot 5 september!
Veel leesplezier!
Namens team KC Vijfblad,
Simone van Roosendaal
directeur KC Vijfblad
Rosalie van Staveren
locatiemanager kinderopvang Korein

Bereikbaarheid in de vakantie
In de vakantie kunt u school bereiken door mail te sturen naar vijfblad@eenbes.nl. Op deze mail zal
minder snel gereageerd worden dan gebruikelijk. Voor dringende berichten kunt u me bereiken via 0625088860.

Belangrijke data
22 juli

Laatste schooldag
School uit om 12.30u

5 september
6 september
8 september
14 september
15 september

Eerste Schooldag
Eerste Vijfblaadje
Informatiebijeenkomst groep 8
Kennismakingsgesprekken middag
Kennismakingsgesprekken avond

Wie zijn er jarig?
22 juli
22 juli
24 juli
27 juli
30 juli
31 juli
3 augustus
3 augustus
3 augustus
3 augustus
5 augustus
8 augustus
9 augustus
10 augustus

Livia, groep 3
Jano, groep 3
Dylana, groep 7a
Yara, groep 1-2a
Sanne, groep 5
Valeria, groep 3
Demi, groep 3
Laura, groep 3
Jesper, groep 1-2b
Lorena, groep 1-2a
Lenn, groep 7b
Gwen, groep 7b
Malak, groep 5
Galena, groep 1-2b

11 augustus
15 augustus
16 augustus
16 augustus
16 augustus
17 augustus
17 augustus
18 augustus
18 augustus
19 augustus
19 augustus
23 augustus
28 augustus
31 augustus

Milano, groep 1-2b
Jailey, groep 7a
Winsley, groep 1-2a
Waylon, groep 6
Dex, groep 1-2b
Gelina, groep 4
Romae, groep 1-2a
Lara, groep 7b
Mila, groep 7a
Kaydie, groep 5
Lana, groep 4
Kyandro, groep 6
Nimm, groep 1-2b
Sem, groep 6

Wij wensen jullie een hele fijne verjaardag toe!

Vernieuwen pui aan de achterkant
In de vakantie wordt de pui aan de achterkant van school vervangen. Dat betekent dat de groepen 1-2 a, 1-2b,
8a en 8b volgend jaar in een lokaal starten met nieuwe kozijnen en meer mogelijkheden tot ventileren. In de
kleutergroepen komen zelfs tuindeuren, zodat wanneer de kleutertuin klaar is er ook buiten gewerkt en
gespeeld kan worden. We houden u op de hoogte! Foto’s komen op onze FaceBook en Instagrampagina.

Studiedagen volgend schooljaar
Volgend schooljaar staan de volgende studiedagen gepland:
Woensdag 12 oktober
Dinsdag 8 november studiedag groep 1-4
Dit is een extra studiedag!
Dinsdag 6 december
Maandag 9 januari
Vrijdag 3 maart
Vrijdag 7 april
Woensdag 17 mei
Vrijdag 7 juli
Op deze dagen gaan wij als team aan de slag met onze nieuwe rekenmethode, Breinhelden, verbinding
in het team, digitale geletterdheid, evalueren we ons onderwijs en maken we keuzes maken m.b.t.
nieuwe Citotoetsen en kindcentrum ontwikkeling.

Nieuw baan juf Saskia
Na 10 jaar gaat juf Saskia ’t Vijfblad verlaten. Ze heeft een nieuwe baan. Voor haar een mooie nieuwe
uitdaging. We willen juf Saskia ontzettend bedanken voor alles wat ze voor kinderen, ouders en
collega’s op ’t Vijfblad heeft gedaan en we wensen haar veel succes met haar nieuwe uitdaging!
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Een verandering aan het einde van het schooljaar. Ik ga ’t Vijfblad na 10 jaar verlaten en dit doe ik
met gemengde gevoelens. Enerzijds is afscheid nemen moeilijk en verdrietig, anderzijds ga ik graag
een nieuwe uitdaging aan. Een week geleden kwam er een interessante vacature vrij. Een mooie en
unieke kans, die ik niet wilde laten schieten. Ik ga aan de slag als ambulant onderwijskundig
begeleider voor de Berkenschutse in Heeze. Ik heb er heel veel zin in!
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier op ’t Vijfblad gewerkt! Al die jaren in de onder- en
middenbouw waren heel bijzonder. De kinderen leren zo ontzettend veel! Ik heb genoten van alle
lessen, gesprekken, ateliers, uitjes, optredens, enz. Naast het werken met de kinderen, denk ik ook met
een goed gevoel terug op het contact met velen van u als ouder/verzorger. Ik wil u bedanken voor het
vertrouwen dat ik heb gekregen en het prettige contact dat we hebben gehad!
Heel veel groeten juf Saskia
We zijn op zoek naar een nieuwe leerkracht voor groep 4. We proberen dit voor 5 september rond te
hebben. Wanneer dit niet lukt, zal juf Saskia nog tot 1 oktober werken in groep 4.

Wij zijn Rots en Waterschool
Dit schooljaar zijn we gestart met Rots en Waterlessen voor alle groepen en dat blijven we doen!
Iedere groep krijgt ieder schooljaar 8 lessen Rots en Watertraining door een leerkracht die opgeleid is
tot Rots en Watertrainer. De eigen leerkracht is bij deze lessen aanwezig. Ook in de groep wordt er nog
aandacht besteed aan de Rots en Waterlessen.
We zijn trots op dat we een Rots en Waterschool zijn!

Missie
Het afgelopen schooljaar hebben we als team goed gekeken naar onze missie, visie en kernwaarden. Op
welke manier willen wij het beste onderwijs geven voor de kinderen op onze school.
We hebben hiervoor onze nieuwe missie omschreven:
SAMEN LEREN DOOR TE DOEN!
U leest meer over onze missie, visie en kernwaarden in onze nieuwe kindcentrumgids die u na de
vakantie van ons ontvangt. Ook op onze website kunt u hier binnenkort meer over lezen.

Dag van meester Stijn
Maandag hebben we op initiatief van de leerlingenraad “De dag van
meester Stijn” gevierd. Op deze manier willen de kinderen van de
leerlingenraad meester Stijn in het zonnetje zetten om hem te bedanken
voor alles wat hij voor ons doet. De kinderen van de leerlingenraad hebben
klusjes met hem gedaan, lekkers gebakken voor bij de koffie en een lunch
voor hem verzorgd.

Nieuwe rekenmethode
Na de zomervakantie gaan de groepen 3 t/m starten met
onze nieuwe rekenmethode Pluspunt.
Groep 8 blijft komend schooljaar nog werken met de
methode Wereld in Getallen.

Tutor-lezen
Alle kinderen uit groep 8 hebben dinsdag 12 juli een tutordiploma gekregen om ze te bedanken voor
hun geweldige hulp aan kinderen in de onderbouw. Gedurende het hele jaar hebben de tutoren elke
dinsdagmiddag o.l.v. juf Lieneke kinderen geholpen bij het werken aan Bouw! of hebben ze samen in
een boekje gelezen bij groep 4 en 3. Nogmaals reuze bedankt hiervoor.

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. Vrijdag liggen alle spulletjes buiten op de pingpongtafel.
In de zomervakantie gaan de spulletjes die niet opgehaald zijn naar de
kringloopwinkel.

Uitbreiding Korein
De dagopvang van Korein op Beneden Beekloop gaat sluiten en verhuist naar ons kindcentrum. Hier
wordt op dit moment een verbouwing gepland die in het najaar/winter uitgevoerd zal worden, zodat er
meer ruimte komt op onze Korein locatie.
We houden u hiervan op de hoogte.

Nieuws vanuit Korein
Zomerfeest
Afgelopen woensdag hadden we een zomerfeest georganiseerd
voor alle kinderen en ouders van Korein KC Vijfblad.
Er was van alles te doen voor de kinderen maar ook voor alle
volwassenen. De Smaaksmultruck was aanwezig, en er was een
fotobooth waar iedereen een gekke foto kon laten maken. Je kon
je laten schminken er waren reuzenspellen verzorgd door Leef!
Ouders hadden allerlei lekkere hapjes gemaakt en er werd volop
geknutseld. Er was een flinke opkomst en het was een gezellige
en geslaagde middag.

Nieuws uit de omgeving

