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Nieuwsbrief 19   

23 juni 2022 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat…groep 7-8 heel hard aan het oefenen is voor de musical!? 
Wist u dat…juf Rian nog maar één week op school is en dan met zwangerschapsverlof gaat!? 
 
Did you know….group 7-8 is practicing very hard for the musical!? 
Did you know…. Miss Rian is only at school for one week and then goes on maternity leave!? 
 
ALGEMEEN  

  

Schooltijd / school hours 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Om 08.25 uur gaat de schoolbel. Deze bel betekent dat de kinderen naar binnen moeten, zodat ze 
om 8.30 uur in de klas klaar zitten en met de les kunnen beginnen. We merken de laatste tijd dat er 
regelmatig kinderen te laat komen. Dit moet door ons worden genoteerd in Parnassys. Op het 
moment dat er kinderen structureel te laat komen, wordt dit gezien als verzuim en zijn wij verplicht 
om dit te melden bij de leerplichtambtenaar.  
Wij willen u dan ook vragen om ervoor te zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school is/zijn. 
 
Dear Parents Guardians), 
More and more we notice that there are children who regularly arrive late for school. The first bell 
rings at 08.25 am and the intention is that the children are already at school and come in, so that 
they can really start the lesson at 8.30 am. 

When a student is late, this is noted in Parnassys. If a student is often late, we are obliged to report 
this to the attendance officer. 
We would therefore like to ask you to be extra alert to school hours and to ensure that the children 
are at school on time. 
 

Team basisschool aan ‘t Heike 

 

Belangrijke data                                                                          www.basisschoolaantheike.nl    
01-07  Studiedag alle leerlingen vrij 
05-07  Schoolraad 
06-07  Goede doelendag 
08-07  Rapporten mee   
12-07  Rapportgesprekken  
13-07  Doorschuifochtend 9.00u–10.00u 
14-07  Rapportgesprekken 
15-07  Peanutbalwedstrijd groep 8 ouders 
20-07  Musical 
21-07  Calamiteitendag 
  
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Schoenen of sandalen in plaats van (teen)slippers / Shoes or sandals instead of flip-flops 
Nu de temperaturen buiten weer lekker oplopen merken wij op school dat er diverse kinderen op 
(teen)slippers naar school komen. Wij zien echter dat kinderen hierdoor veel komen te vallen en zo 
belemmerd zijn in hun spel wanneer zij slippers aan hebben. Daarom een verzoek om hierop te 
letten en uw kind(eren) sandalen of schoenen aan te geven waarin zij zich vrij kunnen bewegen en zo 
lekker hard kunnen lopen wanneer zij buiten spelen. 

Now that the temperatures outside are rising again, we notice at school that several children come to 
school in (toe)slippers. However, we see that children fall a lot because of this and are hindered in 
their play when they are wearing slippers. That is why a request to pay attention to this and to give 
your child(ren) sandals or shoes in which they can move freely and run smoothly when they play 
outside. 
 
Team basisschool aan ‘t Heike 

 
 
Leerlingenraad / Student council 
Woensdag heeft de leerlingenraad voor het laatst in deze samenstelling 
vergaderd. Na twee jaar zit je termijn erop en mogen nieuwe kinderen 
solliciteren op deze vrijgekomen plaatsen. Om te weten wat een 
leerlingenraad inhoudt worden de kinderen die daarvoor geïnteresseerd 
zijn, uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Ze zijn de 
toehoorders. De kinderen van de leerlingenraad hebben eerst laten zien hoe er vergaderd wordt en 
daarna hebben ze verteld wat hun taken zijn geweest dit jaar. Voorzitter Levi heeft daarna alle 
vragen van de toehoorders beantwoord.  
 
Mocht je kind interesse hebben om volgend jaar deel te nemen aan de leerlingenraad dan moet 
hij/zij een brief schrijven. Hierin mag het kind zijn/haar kwaliteiten beschrijven. Waarom ben ik de 
juiste persoon om in de leerlingenraad te komen? Waar ben ik goed in? Wat zou ik kunnen 
betekenen voor de leerlingenraad? Heb ik misschien al ideeën om onze school nog fijner te maken? 
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Deze brief mag je samen met je kind opstellen. Vervolgens worden deze brieven aan juf Rian of juf 
Laura gegeven. Uiterlijk woensdag moeten alle brieven binnen zijn!  
Op woensdag worden de brieven anoniem voorgelezen aan de kinderen van de groep waarin het 
kind het volgende schooljaar zit. De kinderen luisteren naar de brieven en kiezen daaruit de brief die 
hem/haar het meest aanspreekt. De brieven met de meeste stemmen worden bekend gemaakt en 
de schrijvers van deze brieven worden, na instemming van de ouders, op donderdag gepresenteerd 
aan de rest van de school. Tevens nemen we dan ook afscheid van de kinderen die uit de 
leerlingenraad stappen. 
 
The student council met for the last time in this composition on Wednesday. After two years, your 
term is over and new children are allowed to apply for these vacant positions. To find out what a 
student council entails, the children who are interested are invited to attend this meeting. They are 
the audience. The children of the student council first showed how meetings are held and then they 
told what their tasks have been this year. Chairman Levi then answered all questions from the 
audience. 

 
If your child is interested in participating in the student council next year, he/she must write a letter. 
The child may describe his/her qualities in this. Why am I the right person to join the student council? 
What am I good at? What could I do for the student council? Do I already have ideas to make our 
school even better? You can write this letter together with your child. These letters are then given to 
Miss Rian or Miss Laura. All letters must be received by Wednesday at the latest! 
On Wednesdays, the letters are read anonymously to the children of the group in which the child is in 
the following school year. The children listen to the letters and choose the letter that appeals to them 
the most. The letters with the most votes will be announced and the authors of these letters will be 
presented to the rest of the school on Thursday, with the consent of the parents. We also say goodbye 
to the children who are stepping out of the student council 

 
 
Schoolraad/School Council    Deze vergadering is op school!!!!! 
Dinsdag 5 juli staat er een Schoolraadvergadering gepland.  
Zoals u weet is dit een openbare vergadering. Wilt u deze vergadering bijwonen 
kunt een mail sturen naar w.vanginkel@veldvest.nl. 
Aanvang van de vergadering 18.45 uur. 
 

Another School Council meeting is scheduled for Tuesday 5 july. As you know, this is a public meeting. 
If you would like to attend this meeting, please send an email to w.vanginkel@veldvest.nl 
Start of the meeting at 6.45 pm. 
 
Wendy van Ginkel, secretaris Schoolraad 

UIT DE GROEPEN 
 

Groep 1-2 
Bosdag 
Op de jaarkalender staat op 30 juni een bosdag gepland. Aangezien we al vele activiteiten hebben 
gedaan, waaronder de schoolreis naar de Efteling, komt dit schooljaar de bosdag te vervallen.  
 
On the annual calendar, a forest day is planned for June 30. Since we have already done many 
activities, including the school trip to the Efteling, the forest day will be canceled this school year. 

 
 

mailto:w.vanginkel@veldvest.nl
mailto:w.vanginkel@veldvest.nl
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Poetsen van materialen én van de klas / Cleaning materials and the classroom 
Het einde van het schooljaar komt alweer in zicht. Tijd om de materialen en de klas een sopje te 
geven. Op maandag 11 juli staan alle materialen klaar in tassen. Als u een tas mee naar huis wil 
nemen en deze wil schoonmaken dan mogen de materialen aan het einde van de week terug. 
Op woensdag  13 juli willen we graag de klas gaan poetsen. Wie kan ons komen helpen vanaf half 11?  

The end of the school year is already in sight. Time to give the materials and the class a wash. All 
materials will be ready in bags on Monday 11 July. If you want to take a bag home and clean it, the 
materials can be returned at the end of the week. 
We would like to clean the classroom on Wednesday 13 July. Who can come and help us from half 
past 11? 
 

Gymschoenen 
Tijdens de gymlessen zien we de laatste tijd dat de kinderen erg hard gegroeid 
zijn. Daardoor zijn veel schoenen te klein geworden. Als dat bij uw kind het 
geval is zullen we de schoenen in de tas mee naar huis geven. Nieuwe 
schoenen hoeven nu niet meer aangeschaft of mee naar school gegeven te 
worden. Dat komt na de zomervakantie wel weer. 

During the gym lessons we see lately that the children have grown very fast. As a result, many shoes 
have become too small. If this is the case with your child, we will give the shoes in the bag home. New 
shoes no longer need to be purchased or given to school. That will come after the summer holidays. 

Sprookjes 
We zitten nog volop in de sprookjes-sfeer. Naast Sneeuwwitje is ook Roodkapje opgedoken in onze 
klas. We mengen geel en blauw zodat we een groen bos kunnen maken. Hier komen 10 bomen in, 20 
bloemen en natuurlijk een boze wolf en Roodkapje. En dan hebben we een echt schilderij! 

We are still in the fairytale atmosphere. Besides Snow White, Little Red Riding Hood has also 
appeared in our class. We mix yellow and blue so that we can make a green forest. Here come 10 
trees, 20 flowers and of course a bad wolf and Little Red Riding Hood. And then we have a real 
painting! 
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Groep 3-4 
Bezoek bibliotheek / Visit library 
De groep heeft een bezoek gebracht aan de bibliotheek. Er werd een mooi 
boek voorgelezen over Koen Konijn. Ook weten de kinderen nu waar ze 
welke boeken kunnen vinden in de bibliotheek. En hoe ze een ‘wijsneus’ 
moeten gebruiken. Het lenen van boeken is gratis voor kinderen. 
 
The group has visited the library. A beautiful book was read about Koen 
Rabbit. The children now know where to find which books in the library. 
And how to use a smartass. Borrowing books is free for children. 

 
Groep 5-6 
Zwangerschapsverlof, rapport en rapportgesprekken 
Zoals reeds bekend zal mijn laatste werkdag voor mijn zwangerschapsverlof zijn op donderdag 30 
juni a.s.  
De afgelopen weken hebben we in de klas gewerkt aan de Citotoetsen. Deze zijn inmiddels afgerond. 
A.s. maandag 27 juni zullen de kinderen van groep 5-6, eerder dan op de jaarkalender staat 
aangegeven, hun 2e rapport van dit schooljaar mee naar huis krijgen. Hierbij vindt u ook een 
overzicht van de Citoresultaten.  
Op dinsdag 28 juni en woensdag 29 juni is er de mogelijkheid voor het voeren van een 
rapportgesprek. De uitnodiging hiervoor zal verstuurd worden via Parro. Hier kunt u zich ook 
inschrijven voor een rapportgesprek.  
Donderdag 28 juni gaan we er met de klas een gezellige, voor mij, laatste dag van maken.  
 
Via deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het fijne schooljaar en de prettige 
samenwerking.  
 
Maternity leave, report and report conversations 
As already known, my last working day before my maternity leave will be on Thursday 30 June. 
Over the past few weeks we have been working on the Cito keys in class. These have now been 
completed. Ash. Monday, June 27, the children of group 5-6, earlier than indicated on the annual 
calendar, will receive their 2nd report of this school year. Here you will also find an overview of the 
Cito results. 
On Tuesday 28 June and Wednesday 29 June there is the possibility to conduct a report meeting. 
The invitation will be sent via Parro. Here you can also register for a report meeting. 
Thursday 28 June we will make it a pleasant, for me, last day with the class. 
 
I would like to take this opportunity to thank everyone for the great school year and the pleasant 
cooperation. 
 
Rian Huijbers Leerkracht groep 5-6 
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Groep 7-8 
Peanutbal / peanut ball 
Op vrijdag 15 juli om 11.00 uur speelt groep 8 een peanutbalwedstrijd tegen 
een team ouders/leerkrachten. Wilt u of een oudere broer/zus meespelen 
tegen groep 8, laat het weten aan de leerkracht. 
Ook mag u de spelers komen aanmoedigen. 
 

On Friday 15 July at 11 am, group 8 will play a peanutball match against a team of parents/teachers. 
If you or an older sibling would like to play against group 8, please let the teacher know. 
You can also come and cheer on the players. 
 

De school uit fietsen / Cycling out of school 
Dinsdag 19 juli is het echt de laatste schooldag voor de schoolverlaters. 
Zij zullen dan ook ‘de school uitfietsen’, dit start tussen 14.30 uur en 
14.45 uur. Het is natuurlijk erg leuk als u daarbij kunt zijn.  
 

Tuesday 19 July is really the last day of school for the school leavers. They will also 'cycle out of 
school', this starts between 2.30 pm and 2.45 pm. It is of course very nice if you can be there. 
 

Musical groep 8 ‘Het goud van eiland Albatros’ /  
Musical group 8 'The gold of island Albatros' 
Het is bijna zo ver. Na veel oefenen zal groep 8 met hulp van groep 7 op 
20  juli de musical: ‘Het goud van eiland Albatros’ gaan opvoeren. 
Deze musical wordt gespeeld in de muziekschool aan de Bossebaan in 
Veldhoven. 
In de ochtend zal er een optreden zijn voor de hele school. 
De voorstelling voor ouders en voor oudere broers en zussen zal starten 
om 19.00 uur. U wordt verzocht om buiten te wachten, u zal naar uw 
plaats worden gebracht.  
 
De kaartverkoop voor de leerlingen van groep 8 start maandag 4 juli.  
De kaartjes zijn te koop bij Laura Aelberts voor € 2,50 per stuk.  
 
Op 20 juli worden alle leerlingen van groep 7 en 8 om 8.30 uur verwacht bij de muziekschool. De 
kinderen van groep 7 kunnen daar om 12.15 uur ook weer worden opgehaald of zelf naar huis gaan.  

It's almost time. After much practice, group 8 will perform the musical: “The gold of the island of 
Albatros” with the help of group 7 on July 20. 
This musical is played in the music school at the Bossebaan in Veldhoven. 
In the morning there will be a performance for the whole school. 
The performance for parents and for older siblings will start at 7 p.m. You are requested to wait 
outside and you will be taken to your seat. 
 
Ticket sales for the students of group 8 will start on Monday 4 July. 
The tickets are for sale at Laura Aelberts for € 2.50 each. 
On 20 July, all students of groups 7 and 8 are expected at the music school at 8.30 am. The children of 
group 7 can also be picked up there at 12.15 pm or go home themselves. 


