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Nieuwsbrief 10     

 1 november 2018 

ALGEMEEN 
 

Uitnodiging ouders open school op 7 november van 11.15 uur-12.15 uur 
Net zoals vorig schooljaar nodigen wij u van harte uit om een kijkje 
te komen nemen in de klassen. De kinderen zijn druk bezig met de 
voorbereiding. Zij zullen u vertellen en laten zien wat ze dit 
schooljaar leren. We hopen op een grote opkomst! 

Team Basisschool aan ’t Heike 

 
Kerstviering 
Het lijkt nog ver weg, maar de eerste voorbereidingen voor de Kerstviering van dit schooljaar 
zijn alweer in volle gang. De Kerstviering zal dit jaar plaats vinden op donderdag 20 
december. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de leerlingen ’s middags niet vrij. Zij 
zullen dus de gehele dag op school zijn. Het Kerstdiner vindt, zoals gebruikelijk in de avond 
plaats. Meer informatie over het Kerstdiner ontvangt u op een later moment.  
                                                    Hulp!!! 

In de ochtend, tussen 10.30 uur en 12.15 uur, zullen er diverse 
Kerstworkshops plaatsvinden waarvoor alle leerlingen zich 
kunnen inschrijven. Om deze workshops succesvol te laten zijn, 
zijn we op zoek naar ouders, verzorgers, opa’s en oma’s die 
kunnen helpen tijdens deze workshops op donderdag 20 
december.  
Dit jaar willen we de workshops deels in het teken laten staan 
van verschillende landen en culturen. We zijn daarom op zoek 
naar ouders die kerstideeën, creativiteiten en tradities uit 
diverse (vader)landen met ons willen delen, zodat we deze 
tijdens de voorbereidingen kunnen meenemen. Bij alle klassen 
zullen binnenkort intekenlijsten komen te hangen waarop u 
zowel ideeën kunt opschrijven en kunt inschrijven om deze 
ochtend te helpen. 
 

Belangrijke data 
07-11  Open school van 11.15 uur - 12.15 uur 
23-11  Bezoek Sinterklaashuis groep 1-2 
04-12  Bezoek Sinterklaashuis groep 3-4 
 
 
Bijlagen 
Infobrief GGD ‘Bedplassen’ 
Flyer Veldhoven Danst! 
 



2 
 

GGD Brabant-Zuidoost 
Op dinsdag 13 november organiseert Jeugdgezondheid van de GGD 
Brabant-Zuidoost een informatieavond voor ouders over bedplassen bij 

kinderen. Zie bijlage voor verdere informatie. 
 
Vera van der Velden 

 
UIT DE GROEPEN 

Groep 3-4 
Geen gym!!! 
Maandag 5 november gaan wij niet gymmen i.v.m. renovatie werkzaamheden aan de 
gymzaal.  

Veilig leren lezen kern 5 
We zijn alweer bij kern 5 van Veilig leren lezen aanbeland! Tot en met kern 4 hebben de 
kinderen al 24 letters geleerd. Nog maar 10 letters te gaan!  

Thema kern 5: Mag dat wel? 
De hoofdrol in het verhaal van deze kern, ‘Dan ken 
jij Krisje Kolen niet!’, is voor Krisje Kolen. Krisje Kolen 
houdt ervan als alles keurig netjes is; er staat zelfs geen grassprietje verkeerd op zijn gazon. 
Dat probeert hij ook zo te houden met allerlei borden waarop staat wat allemaal niet mag 
rond zijn huis. Dit verhaal is een aanleiding om te praten over regels. Wat mag wel, wat mag 
niet, wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Woorden als ‘de boef’, ‘de boete’, ‘de 
regel’ en ‘het uniform’ komen hierbij aan bod. 

Letters en woorden lezen in kern 5 
De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’ 
en ‘ou’ best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere 
dag. 

 
Groep 5-6 
Topografietoets groep 6 
Op dinsdag 8 november staat de eerste topografietoets van dit 
schooljaar voor groep 6 gepland. De leerlingen van groep 6 hebben 
afgelopen dinsdag het oefenblad van Noord Brabant en Limburg 
mee naar huis gekregen. In de klas is aandacht besteed aan de 
topografie van deze provincies. 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
Bezoek PreHistorisch Dorp 
Vorige week woensdag heeft groep 5-6 een 
bezoek gebracht aan het 
PreHistorisch Dorp in 
Eindhoven. De leerlingen 
hebben ervaren hoe het 
was om te leven in de 
middeleeuwen.  
 

 
 
 
 
 
 

Senna en Bram hebben hierover het volgende geschreven:  
Woensdag 24 oktober 2018 waren we naar het Prehistorisch 
Dorp. We mochten enkele dingen maken, zoals een beitel 
smeden en er hoesje voor maken. En natuurlijk met onze 
eigen beitel een beeldje maken.  
 

We kunnen terug kijken op een leuke en leerzame ochtend.  
     
 
Groep 7- 8 
PreHistorisch Dorp 
Vorige week heeft groep 7-8 een bezoek gebracht 
aan het PreHistorisch Dorp. Hier hebben de 
kinderen in groepjes, onder begeleiding van 
enkele ouders, gewerkt aan oude ambachten. Elk 
kind heeft een beiteltje gesmeed. In mergelsteen 
hebben ze mooie figuren gemaakt, met hun 
zelfgemaakte beiteltje. Verder hebben de kinderen 
met leer een klein tasje gemaakt voor het 
beiteltje. Toen de kinderen klaar waren, hebben ze 
nog met oude spelletjes gespeeld. Het was een zeer leuke en 
leerzame  ochtend. Natuurlijk dank aan de ouders die mee 
zijn gegaan! 
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Proefcito groep 8 
13, 14 en 15 november zullen de leerlingen van groep 8 een proefcito maken. 
Deze wordt nagekeken en geanalyseerd. De uitslag hiervan zal tijdens de 
oudergesprekken in december besproken worden. 

 

Vanuit het Voortgezet Onderwijs 
Van Maerlant Lyceum   
De informatieavond voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun 
ouders/verzorgers vinden plaats op woensdag 14 november van 19.00 uur - 21.00 uur.  
Voor ouders bestaat de avond uit een algemeen deel en twee keuzedelen. In het algemene 
deel presenteren leerlingen ‘Het Van Maerlant draait door’ waarin diverse aansprekende 
Van Maerlanders worden geïnterviewd. 
Voor het keuzedeel kunt u zich inschrijven en ook uw zoon/dochter kan zich inschrijven 
tot 7 november a.s. via de website van de school www.vanmaerlantlyceum.nl. Tabblad 
groep 8 en daarna doorklikken op informatieavond. Op maandag 12 november worden de 
bevestigingen via de mail verstuurd. 
                         
Sondervick College 
De informatieavonden voor groep 8 leerlingen en hun ouders vinden plaats op  
onderstaande data: 
Dinsdag 6 november: vmbo/mavo XL 
Donderdag 8 november: havo/vwo 
Donderdag 29 november: tweetalig onderwijs havo/vwo 
Locatie en aanvang: 
De informatieavonden vinden plaats in gebouw D (het centrale gebouw), aan de 
Knegselseweg 30 in Veldhoven. Dit is het gebouw met de grote klok er op.  
We starten om 19.00 uur. 
Programma: 
Het programma start met een korte voorlichting over onze school. Vervolgens krijgen 
de groep 8-leerlingen een apart programma aangeboden in de vorm van een leuke 
les. De ouders worden ondertussen geïnformeerd over de opleiding(en) waar de 
interesse van hun zoon/dochter naar uit gaat. 
Aan het einde van de avond kunnen de ouders en groep 8-leerlingen met hun 
vragen terecht bij de informatiepunten in de aula. 
Aanmelden is niet nodig. 
 


