
Nieuwsbrief 12 

Activiteiten 

S  van Samenwerken 

 
Koffie-uurtje 
 
Op woensdag 6 juli stond het laatste koffie-uurtje gepland. We hebben het afgelopen schooljaar 
echter gemerkt dat er een minimale opkomst is tijdens deze bijeenkomsten. Om deze reden gaan de  
koffie-uurtjes volgend jaar niet meer door. Ouders die graag meer willen weten over hoe de zorg op 
onze school georganiseerd wordt kunnen eventueel contact opnemen met juffrouw Meike of 
meneer Joop. Komend schooljaar zijn we van plan om op een andere manier onze 
onderwijsontwikkelingen onder de aandacht te brengen namelijk in de vorm van een vlog. Omdat de 
vlog bekeken kan worden op een moment naar keuze hopen wij hiermee meer ouders te bereiken. 
 
Poetsen kleuterklassen 
 
Na twee jaar willen de groepen 1 en 2 op 14 juli ’s avonds de kleuterklassen extra poetsen.  
Hopelijk komen er veel ouders even een handje helpen zodat we na de vakantie weer fris en fruitig 
kunnen starten. Vele handen maken licht werk! 
 

A van Aandacht en respect 

 
Groepsouder bedankmaandviering/-jaarsluiting 
 
Het afgelopen schooljaar hebben we veelvoudig gebruik gemaakt van de hulp van onze 
groepsouders. Zij regelen o.a. dat we voldoende vervoer hebben als we op een uitstapje gaan.  
Wij hebben de groepsouders, ouders van de MR en OV uitgenodigd om bij de maandviering op de 
jaarsluiting te zijn. Langs deze weg willen wij hen bedanken voor hun inzet en hopen wij in het 
volgend jaar ook weer gebruik te kunnen maken van jullie hulp! 
  

Donderdag 14 juli  Poetsavond 

Vrijdag 15 juli  Rapporten groepen 3 t/m 8 

Dinsdag 19 juli Musical groep 8 

Woensdag 20 juli  Kennismaking nieuwe groep  

Woensdag 20 juli Uitzwaaien groep 8  
om 10.30 uur 

Donderdag 21 juli  Groepsouder 
bedankmaandviering/-
jaarsluiting 
Workshops van het Pieck 

Donderdag 21 juli Groep 8 vrij! 

Vrijdag 22 juli Groep 8 vrij! Groep 1 t/m 7 
vakantie vanaf 12.20 uur  



M van Multitalent 

 
Musical groep 8 
 
Dit jaar heeft groep 8 ‘ouderwets’ kei hard geoefend aan de afscheidsmusical. Uiteraard gaat  
iedereen de musical ’Het goud van eiland Albatros’ bewonderen. Groep 8 speelt de musical voor de 
hele school namelijk op:  
Maandag 11 juli:               Eerste opvoering musical groepen 1/2a - 1/2b - 1/2c - 1/2d  
Donderdag 14 juli:            Tweede opvoering musical groepen 3 - 3/4 - 4  
Vrijdag 15 juli:                   Derde opvoering musical groepen 5 - 6 - 7  
Dinsdag 19 juli:                 10.45 uur opvoering oma’s en opa’s  

                              19.30 uur opvoering voor de ouders van groep 8 en broertjes/zusjes  
                               die niet op de Vijfhoeven zitten. 

Wij wensen groep 8 veel plezier, geniet ervan! 
 
Typecursus Typetuin 
 
Betreft: Typecursus de Typetuin gaat van start! (Voorheen Typ4fun) 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
De afgelopen jaren heeft Typ4fun de typecursussen in deze omgeving verzorgd. De Typetuin heeft 
deze activiteiten van Typ4fun overgenomen. Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen wij deze cursus 
verzorgen. Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar van 2022 op RKBS De Vijfhoeven de 
groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8 
(schooljaar 2022-2023). Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!  

Waarom leren typen? 

Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan 
kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge 
leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede 
typevaardigheid beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als 
een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een 
professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar 
eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.  
 

Startdatum: dinsdag 4 oktober 2022 

Lestijd: 15.45 uur tot 16.45 uur 

Leslocatie: RKBS De Vijfhoeven, Kuijperlaan 2 5252 BS Vlijmen 

   Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!  

• Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de 
rest van het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.  

• Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 

• Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland. 

• Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

• Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 
 

https://www.typetuin.nl/
http://www.typetuin.nl/klassikaal


Schrijf in voor 1 augustus en ontvang € 25,- korting.  
Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-. Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 

Tip: Met gratis annuleren tot 15 september blijf jij flexibel. Mocht de cursus niet van start kunnen 
gaan dan krijg jij je geld terug. Beloofd! 

Inschrijven is een fluitje van een cent: 
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”. 
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af.  
 
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op via 
support@typetuin.nl of 013-5220579. Met vriendelijke groeten,  Team van de Typetuin 

E van Eerlijk en open communiceren 

 
Vakantierooster 2022-2023 en vrije dagen 
 
Hierbij delen we nu alvast de vrije dagen voor het volgende schooljaar. 
Zet u ze alvast in uw agenda? 
 
Vakantierooster 2022-2023 
Herfstvakantie                           ma 24 okt 2022 t/m vr 28 okt 2022 
Kerstvakantie                          ma 26 dec 2022 t/m vr 6 jan 2023 
Voorjaarsvakantie  ma 20 feb 2023 t/m vr 24 feb 2023 
2e Paasdag   ma 10 apr 2023 
Meivakantie   ma 24 apr 2023 t/m vr  5 mei 2023 
Hemelvaart   do 18 mei 2023 t/m vr 19 mei 2023 
2e Pinksterdag                  ma 29 mei 2023 
Zomervakantie                 ma 14 juli 2023 t/m vr 25 aug 2023 
 
Studie(mid)dagen, (vrije dagen groep 1 t/m 8) 
Woensdag 5 oktober 2022 
Dinsdag 30 mei Scaladag 2023 
Maandagmiddag 13 maart 2023 
  
Vrije middagen groep 1 t/m 8 (tot 12.20 uur les) 
Vrijdagmiddag 21 oktober 2022 
Vrijdagmiddag 23 december 2022 
Vrijdagmiddag 17  februari 2023 
Vrijdagmiddag 14 juli 2023   
  

Vrije (mid)dagen groep 1 t/m 4 
Dinsdag 6 december 2022 
Vrijdagmiddag 7 april 2023 (tot 12.20 uur les) 
Vrijdagmiddag 21 april 2023 (tot 12.20 uur les) 
Maandag 15 mei 2023 
Dinsdag 16 mei 2023 
Woensdag 17 mei 2023 
  

https://www.typetuin.nl/
mailto:support@typetuin.nl


Alle andere activiteiten kunt u na de zomervakantie in de kalender op Social Schools vinden. 
Lees deze goed door zodat u op de hoogte bent van wat er op school speelt en waarbij u eventueel 
betrokken kunt en wil zijn. Eén datum willen we alvast onder uw aandacht brengen zodat u er nu al 
rekening mee kunt houden. Dat is de kleedjesmarkt die zal plaats vinden op 28 september van 08.15 
uur tot 09.15 uur. 
 
Groepsbezetting 

Zoals u wellicht vernomen heeft, is het personeelstekort een maatschappelijk probleem, zo ook in 
het onderwijs. De Vijfhoeven heeft dan ook van alles uit de kast getrokken om personeel te werven. 
Vol trots kunnen we u melden dat we onze vacatures gevuld hebben. 

Er gaan drie collega’s het Vijfhoeventeam versterken, te weten: 
Juffrouw Marijke Achten, zij is nu werkzaam in Den Bosch. 
Juffrouw Quincy Hesselberth, zij zit in haar laatste jaar van de PABO. 
Juffrouw Iris Kruijsbergen, zij is nu werkzaam op de Duinsprong. 
Wij heten hen van harte welkom op onze school en wensen hen veel werkplezier! 
 
Via deze weg wil Iris zichzelf graag kort voorstellen:  
Mijn naam is Iris van Kruijsbergen, ik ben 28 jaar oud en ik woon in Den Bosch. In mijn vrije tijd ga ik 
graag op wintersport, speel ik graag een potje padel en ga ik graag wandelen. Ook vind ik het leuk om 
erop uit te gaan met vrienden en familie. 
Inmiddels werk ik een aantal jaar in het onderwijs en heb ik les gegeven in verschillende groepen.  
Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn in de klas, fijn met elkaar kunnen 
samenwerken en met veel plezier naar school gaan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Juffrouw Mijke is geslaagd voor de PABO! Langs deze weg willen wij haar feliciteren met het behalen 
van haar diploma.  
 
Meneer Erik van Gelder gaat de gymlessen op dinsdag verzorgen. 
 
Groepsverdeling  
 
Spannend, een nieuwe juf of meester! En soms ook nieuwe klasgenootjes! Niet alleen spannend voor 
de leerlingen maar ook zeker voor u als ouder. Graag informeren wij u hoe we tot een verdeling van 
leerlingen komen.  
 
Allereerst wordt er natuurlijk voor gezorgd dat uw zoon of dochter bij een vriendje of vriendinnetje 
in de klas komt. Daarnaast wordt er ook gekeken met wie de leerling fijn kan samenwerken.  

Ook juffrouw Quincy stelt zich even voor:  

Ik ben 25 jaar oud en ik woon in Drunen.  

Ik heb eerst de opleiding Social Work 

afgerond en ik ben daarna begonnen aan 

de flexibele deeltijd van de PABO. Dit wordt 

mijn eerste jaar op de Vijfhoeven, een 

leuke nieuwe uitdaging waar ik heel veel zin 

in heb. Samen met juffrouw Marijke gaan 

we er een gezellig en leerzaam jaar van 

maken in groep 1/2c. Ik kijk ernaar uit 

iedereen te ontmoeten!  

 



We vinden het belangrijk dat de zorgbehoeften evenredig over de groepen wordt verdeeld, zodat de 
leerkracht voldoende tijd heeft voor elk kind. Als laatste willen we graag de aantallen jongens-
meisjes goed verdelen. De verdeling maakt de leerkracht nooit alleen. Gezamenlijk met collega’s uit 
de bouw en de intern begeleider wordt de verdeling gemaakt. De leerkrachten hebben de leerlingen 
een heel jaar in de klas, hebben regelmatig kindgesprekjes en kunnen op basis hiervan een prima 
verdeling maken.  
 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar wordt aandacht besteed aan de zogenaamde ‘gouden 
weken’. In deze weken vinden er tal van groepsbindende activiteiten plaats zodat er mooie nieuwe 
vriendschappen kunnen ontstaan. U kunt vertrouwen op onze professionaliteit in deze.  
 
In onderstaand schema kunt u lezen in welke groepen de leerkrachten gaan werken het volgend 
schooljaar. 

 
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/2a 
Instroom vanaf 
januari 2023   

 Jolanda   Jolanda  Jacqueline   Jacqueline  Jolanda 

Groep 1/2b  Christa  Christa  Thérèse  Thérèse   Thérèse  

Groep 1/2c  Arianda  Arianda  Arianda  Arianda  Arianda  

Groep 1/2d  Marijke Marijke Marijke Quincy Quincy 

Groep 2/3  
  

Marie-Angèle  Marie-Angèle  Marie-Angèle  Marie-Angèle  Jacqueline  

Groep 3a  Astrid Astrid Astrid Astrid Astrid 

Groep 3b  Iris Iris Iris Iris Iris 

Groep 4  
  

Dimph  Dimph  
  

Dimph  Nelum  Nelum  

Groep 4/5  
  

Mijke  Mijke 
  

Mijke 
  

Mijke 
  

Mijke 
  

Groep 5  Karin v/d G Yvonne  Yvonne  Karin v/d G Yvonne  

Groep 6  
  

Bas  Bas  Bas  Bas  Bas  

Groep 7  Adriënne  Adriënne  Adriënne  Karin T Karin T  

Groep 8  Robin  Robin  
  

Robin  
  

Robin  
  

Robin  
  

 
Juffrouw Jolanda en juffrouw Jacqueline gaan groepen ondersteunen tot januari, daarna starten we 
een extra kleutergroep die zij gaan bemannen. Juffrouw Monique gaat de midden- bovenbouw 
ondersteunen. We hebben nog een vacature uitstaan voor extra ondersteuning. Hopelijk krijgen we 
die nog opgevuld voor het nieuwe schooljaar. 
 
U heeft het goed gezien, een leerkracht ontbreekt in het schema dat is juffrouw Claudia. 
Helaas gaan we van haar afscheid nemen, zij heeft besloten om haar hart te volgen en op een 
Montessorischool te gaan werken. 
Wij zullen haar ontzettend gaan missen!!!! Langs deze weg wensen wij haar veel plezier op haar 
nieuwe school. Wilt u Claudia nog even de hand schudden? Dat kan in de laatste week na schooltijd 
(m.u.v. maandag).  
 



Zoals u kunt zien groeit de school gestaag. Dit betekent dat we ook extra lokalen nodig hebben. 
Vandaar dat de zitkuil in de zomervakantie verbouwd gaat worden, zodat na de vakantie groep 4/5 in 
dit lokaal kan. Ook gaan we gebruik maken van een lokaal in de Wilgen (het lokaal wat zo dicht 
mogelijk bij de Vijfhoeven ligt). Groep 8 gaat hiervan gebruik maken. Voor de kinderen verandert er 
niet zoveel, zij gaan volgend schooljaar gewoon door de hoofdingang van de Vijfhoeven. Ook maken 
ze gebruik van de kluisjes in het Vijfhoeven-gebouw. Zij spelen en werken zoals voorheen samen met 
de kinderen van de Vijfhoeven. 
 

N van Nu en in de toekomst een veilige school! 

 
Kennismaken nieuwe groep en afscheid groep 8 
 
Voor een aantal kinderen is het heel spannend om naar een andere groep te gaan. Je komt in een 
ander lokaal bij een andere juf/meneer met wellicht andere klasgenootjes. Om deze stap wat 
soepeler te laten verlopen gaan we op woensdag 20 juli vanaf 08.30-10.00 uur even kennismaken 
met onze nieuwe groep en leerkracht. 
 
Daarna ontvangen we groep 8 voor de laatste keer op onze school. Alle kinderen zullen in een grote 
haag onze schoolverlaters uitzwaaien. (Hou onze Facebookpagina in de gaten.) 
Om 12.15 uur nemen de juffen en meesters afscheid van groep 8 en hun ouders. 
Bij deze wensen wij hen nu alvast veel succes op hun nieuwe school! 
 
Overig  
 
Jeugdvakantiewerk 
 
Zin om in de vakantie iets gezelligs te doen met je 
vriendjes/vriendinnetjes? Schrijf je dan in. 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muddy Kids Run 
 
Hallo Allemaal! 
GROOT NIEUWS!!! WE ZIJN ER WEER!!! 
  
3 jaar geleden organiseerden wij onze allereerste editie van de Muddy Kids Run in Nieuwkuijk.  
Dit was een groot succes!! Ook dit jaar zijn we terug! Dit jaar heb je weer de mogelijkheid om jezelf 
in te schrijven voor onze Muddy Kids Run! 
  
Daag jezelf en al je vriendjes en vriendinnetjes uit om een hindernissen parcours af te leggen met 
veel modder en water, waarin zowel jong als oud het beste uit zichzelf kunnen halen.   
  
Wij bieden dit jaar 2 afstanden aan:   
+/- 2.5 kilometer route (groep 1 t/m 2) 
+/- 5 kilometer route (groep 3 t/m 8) + 12 t/m 18 jaar 



Let op! Bij groep 1/2 is begeleiding (18+) verplicht. (Max. 2 kinderen per begeleider.)   
We werken op de dag van de run met starttijden, dus zorg dat je op tijd bent. Aan het einde van de 
middag zullen er 2 starttijden beschikbaar zijn voor de jeugd t/m 18 jaar.   
  
Informatie:   
Datum: zondag 28 augustus 2022 
Kosten: € 4,00 (na-inschrijving €5,00) 
Plaats: wielerbaan Nieuwkuijk   
Meebrengen: sportkleren (advies: lange broek, lange mouwen), schone kleren, een handdoek (je kan 
je schoonspoelen na de run) en dichte schoenen.  
 
Kijk jij er naar uit om jezelf uit te dagen met gloednieuwe hindernissen? Schrijf je dan snel in via ons 
mailadres! muddyrun.jvw@gmail.com   
  
Met vriendelijke groet,  
 
De organisatie van de Muddy Kids Run 
 
Wijkevenement Vliedberg 

mailto:muddyrun.jvw@gmail.com

