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Nieuwsbrief 1     

 22 augustus 2019 

 

 
 

ALGEMEEN 
 
Uitnodiging bijeenkomst voor alle ouders/verzorgers 
Je mag mee beslissen over wat jij belangrijk vindt voor jouw kind  
Een keer per jaar organiseert de OR van basisschool aan ’t Heike een bijeenkomst voor alle 
ouders/verzorgers van kinderen die onderwijs genieten op onze school. De bedoeling van 
zo’n vergadering is dat Marcel, Marjan en Mayke & Mireille (voltallig bestuur) vertellen over 
de plannen die er zijn met de vereniging, verantwoording aflegt voor het afgelopen 
(financiële)jaar, voorstellen voorlegt aan de ouders/verzorgers waar we deze avond met z’n 
allen over stemmen. Ook bespreken we al gemaakte beslissingen en andere zaken die de 
vereniging aangaan. Volledige informatie kunt u vinden in de bijlage. 
 
Namens bestuur Oudervereniging, Mayke Heitling   
 

Introductie Francis Müller als lid van de MR 
Vanaf komend schooljaar zal Francis Müller deel uitmaken van de MR.  
Hierbij haar introductie: Ik ben Francis Müller en ik ben samen met mijn man en 

zoon in juni 2018 verhuisd van Zuid Afrika naar Veldhoven. Om het Nederlandse 
schoolsysteem beter te leren kennen heb ik sinds het begin van vorig schooljaar 
deelgenomen aan de MR/SR vergaderingen (deze zijn openbaar voor alle ouders). Ik heb 
gemerkt dat de directie erg transparant is over alle zaken rondom school en ze erg 
behulpzaam zijn bij mijn vragen en zelfs de taalbarrière. Suggesties van ouders worden 
serieus genomen en toegepast waar en wanneer dat mogelijk is. Ik ben blij om deel uit te 
kunnen maken van de MR voor komend schooljaar. 

Met vriendelijke groeten, 
Francis 

Belangrijke data 
27-08  t/m 29-08 Intakegesprekken 
28-08  Algemene Ledenvergadering Oudervereniging (ALV) 20.00 U 
04-09  Infoavond groep 5-6 19.00 uur 
04-09  Infoavond groep 7-8 en PO-VO 20.00 uur 
05-09  Infoavond groep 1-2 19.00 uur 
05-09  Infoavond groep 3-4 20.00 uur 
24-09  Schoolraad 
 
 
Bijlagen 
Uitnodiging bijeenkomst Oudervereniging BS aan ‘t Heike 
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Even voorstellen 

Mijn naam is Mireille Hoffman. Ik ben getrouwd met 
Neeltje en heb twee zoons: Freek van 21 en Oscar van 18. 
Deze zomer zijn we vanuit Amstelveen naar een oude 

boerderij in Zandoerle verhuisd waar we stukje bij beetje ons 
droomhuis van gaan maken. We genieten enorm van de rust en ruimte 
en voelen ons in Zandoerle al helemaal thuis. 

Na de middelbare school ben ik archeologie gaan studeren. Ik heb een aantal jaren in Zuid-
Italië gewoond en ben daar ook als archeoloog aan het werk geweest. Toen mijn kinderen 
wat ouder werden, ben ik de Pabo gaan doen. Sindsdien werk ik met heel veel plezier in het 
onderwijs.  

De afgelopen jaren ben ik als leerkracht en rekencoördinator werkzaam geweest in 
Amsterdam, maar start dit jaar als leerkracht op Aan 't Heike. Ik ga collega's ondersteunen 
bij het bieden van passend onderwijs in de verschillende groepen, zodat ieder kind de 
begeleiding krijgt die het verdient. Bovendien geeft het mij de kans om zowel de school als 
alle leerlingen goed te leren kennen. Ik vind het belangrijk dat kinderen ontdekken wat hun 
talenten zijn, en help hen graag deze te ontdekken of te ontwikkelen. 

Ik verheug me op het komende schooljaar! 

 
 
Schoolontbijt 
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen het nieuwe schooljaar geopend door middel van 
een heerlijk ontbijt. Alle groepen hadden een korte spreuk of liedje voorbereid om zich voor 
te stellen aan elkaar, waarna het smullen kon beginnen. 
Dank je wel PLUS voor al het lekkers en ouders voor het organiseren! 
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UIT DE GROEPEN 
 
 
Groep 1-2 
Start Schooljaar 
De schooldeuren gaan open en daar staan de kinderen weer. Klaar voor een nieuw 
schooljaar! De kinderen komen binnen en ik groet ze in de gang. Een kind kijkt me 
twijfelachtig aan. Voorzichtig vraagt hij: “Juf, is dit wel groep 2?” Jazeker! Het is ook groep 2. 
We hebben nog heel veel spelletjes die we speciaal voor kinderen van groep 2 bewaard 
hebben. We zijn dan ook meteen aan de slag gegaan met het leren van letters. 
Er zijn enkele kinderen die (bijna) alle letters al kennen. Met deze kinderen zijn we gestart 
met de klankgroep aa. 
De andere kinderen hebben de letter M al geleerd.  
In de klas staat een lettertafel. Op 1 tafel komen de spullen die met de letter m beginnen. Op 
de andere tafel komen spullen waarin we de letter aa horen. 
Als uw kind thuis iets vindt dat met deze letters te maken heeft dan mag hij/zij dit 
meenemen naar school en dit op de tafel zetten.  
 
 
 
Groep 3-4 
Start Schooljaar 
Ook groep 3-4 was afgelopen maandag weer helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. De 

kinderen kwamen dan ook met vrolijke gezichten en veel 
enthousiasme het schoolgebouw in. 
Spannend was het natuurlijk ook wel. Een eigen 
plaats/tafeltje in de groep. Heel veel nieuwe spullen, etuis, 
kleurpotloden, boeken, schriften. En natuurlijk het leren 
lezen en schrijven in groep 3! 
De kinderen hebben al kennis gemaakt en gewerkt met veel 
nieuwe methodes en materialen. De methode Estafette 
voor het lezen is helemaal nieuw dit schooljaar. Ook is er 
een nieuwe begrijpend lezen methode waar de kinderen 
van groep 4 nog niet mee gewerkt hebben.  
De kinderen hebben elkaar al heel veel opstekers gegeven 
omdat ze het zo gezellig vonden met elkaar.  
Alle kinderen en juffen hebben dan ook veel zin in het 
nieuwe schooljaar. 
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Groep 5-6 
Start schooljaar 
Ook groep 5-6 is het schooljaar fijn en 
enthousiast gestart. In een fris wit 
lokaal is er de eerste dagen van dit 
schooljaar kennis gemaakt met elkaar 
en er is ook al hard gewerkt. Groep 5-6 
heeft drie juffen. Op maandag en 
dinsdag is juf Aniek samen met juf Rian 
in de groep. Juf Aniek stelt zich 
hieronder voor. Op vrijdag komt juf 
Mireille ondersteunen. Ook zij stelt zich 
voor in deze nieuwsbrief.  
De eerste dagen is er niet alleen kennis gemaakt met elkaar, maar ook met de methodes 
waarmee er dit jaar gewerkt zal worden. De nieuwe Chromebooks zijn voor het eerst 
gebruikt bij rekenen. Voor groep 5 is het rekenen met SNAPPET  helemaal nieuw. De eerste 
ervaringen zijn erg positief! Ook voor technisch lezen wordt er dit jaar gestart met een  

nieuwe methode, namelijk Estafette. De eerste lessen van spelling en 
taal zijn ook gestart en er is begonnen met geschiedenis. Het eerste 
blok zal gaan over Amsterdam als handelsstad en de handel over zee. 

Deze en volgende week wordt er ook een start 
gemaakt met aardrijkskunde, natuur en Engels. De 
leerlingen gaan in groep 5-6 dus steeds meer leren 
en ontdekken over de wereld om hen heen.  
Gisteren is er bovendien genoten van een heerlijk 
en gezellig schoolontbijt. Daarbij hebben de 
leerlingen onderstaande tekst laten horen.  
 
Een mooi voornemen voor dit schooljaar! 
Wij zijn groep 5-6 
We leren veel 
We doen veel 
We houden van gezelligheid 
Dit jaar maken we een toptijd! 
 
 
 

Even voorstellen 
Mijn naam is Aniek Overbeeke, ik ben 19 jaar oud en de nieuwe stagiaire van 
groep 5/6. Ik studeer voor onderwijsassistent en zit in mijn laatste jaar nu. In het 
begin van het schooljaar zal ik er op maandag en dinsdag zijn en halverwege zal 

ik meerdere dagen komen. Ik heb gekozen voor deze opleiding omdat ik het interessant vind 
om met kinderen te werken, ze van alles bij te leren en ze stappen te zien maken.  
Ik heb erg veel zin in dit schooljaar!  
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Groep 7-8 
Ook in groep 7-8 zijn de kinderen dit schooljaar gestart in een mooi ‘nieuw’ lokaal. Alles ziet 
er heel netjes en mooi uit en de kinderen hebben al heel goed en fijn met elkaar gewerkt. 
Een goede start van dit schooljaar! 
In onze groep gaan we dit jaar werken met 2 juffen. Juf Mireille werkt op dinsdag en 
woensdagochtend in onze groep en zal veelal gaan werken met groep 7 of begeleiding van 
groepjes of individuele leerlingen. 
De afgelopen dagen hebben de kinderen al een beetje gewerkt met de nieuwe Chromebooks 
tijdens de rekenles, dit vonden ze natuurlijk erg leuk. In het kader van De Vreedzame School 
en de start van het schooljaar hebben we enkele groepsvormende opdrachten gedaan en 
zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de regels en afspraken in de klas. Bij de taallessen 
gaan we de komende weken werken aan het thema ‘Strips’ en hebben we nu al de 
kenmerken van strips besproken.  

 We gaan dit schooljaar starten met een nieuwe 
methode van Engels; Groove me en een nieuwe 
methode van begrijpend lezen. 

De gymles zal plaats vinden op maandag, de kinderen moeten deze dag zorgen voor 
gymkleding en binnensportschoenen. 
We hopen dat we er dit jaar weer een mooi jaar van kunnen maken! 


