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Nieuwsbrief 10    

 19 november 2020 

 
 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat….wij de studiedag online hebben gehouden?! (Zie onze facebookpagina voor een 
kleine impressie). 
Wist u dat…. we deze week gele meloen, tomaat en appel krijgen als schoolfruit? 
 
Did you know…. we held the study day online?! (see our Facebook page voor a small impression). 
Did you know…. we are receiving yellow melon, tomato and apples this week for our school fruit? 
 

ALGEMEEN  
 
Rapportgesprekken 
Op woensdag 2 december zal uw kind het eerste rapport van dit schooljaar ontvangen.  
De oudergesprekken over het rapport zullen plaatsvinden op 8 en 10 december. Alle 
gesprekken zullen deze ronde digitaal plaatsvinden via een uitnodiging binnen Teams.  
Vanaf vrijdag 27 november kunt u zich via Parro op een voor u geschikte tijd inschrijven voor 
deze gesprekken.  
Vanaf groep 5 mogen de kinderen deelnemen aan het rapportgesprek, omdat we het van 
belang vinden om de kinderen actief bij hun eigen leerproces te betrekken en daar een 
toenemende verantwoordelijkheid in te laten dragen. Het is dus vanzelfsprekend dat ook de 
kinderen worden uitgenodigd voor dit rapportgesprek. We zullen dit in de groep ook met 
hen bespreken. 

Wilt u ervoor zorgen dat de rapportmap van uw kind(eren) tijdig aanwezig is op school zodat 
deze weer gevuld kan worden met het nieuwe rapport? 
Alvast bedankt. 

  

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
 
02-12  Rapport 1, groep 1 t/m 8                                               
04-12  Sinterklaasviering  
08-12  Rapportgesprekken, groep 1 t/m 8 
10-12  Rapportgesprekken, groep 1 t/m 8 
17-12  Kerstviering  

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Report conversations 

On Wednesday December 2, your child will receive their first report of this school year. 
The parent discussions about the report will take place between December 8-10. All discussions will take place 
digitally this time round via an invitation from Teams. 
From Friday, November 27, you can register for these interviews via Parro at a time that is convenient for you. 
From group 5 onwards, the children are allowed to participate in the report interview, because we believe it is 
important to actively involve the children in their own learning process and to allow them to assume an 
increasing responsibility for this. It goes without saying that the children are also invited to this report interview. 
We will also discuss this with them in the group. 
 
Please ensure that the report folder of your child(ren) is present at school in time so that it can be filled again 
with the new report? 
 
Thanks in advance. 
 

Team BS aan ’t Heike 

UIT DE GROEPEN 
 

Groep 5 tot en met 8 
Surprise 
In groep 5-6 en groep 7-8 zijn afgelopen maandag 16 november lootjes 
getrokken voor de surprise.   
Alle leerlingen maken een surprise voor een ander kind. De surprise 
bestaat uit een zelf gemaakte surprise met daarin een verrassing ter 
waarde van € 3, - waarvan een klein gedeelte mag bestaan uit snoepgoed. 
Het snoepgoed moet dit jaar voorverpakt zijn, i.v.m. het coronavirus. Ook 
maakt elke kind een gedichtje van minimaal 5 regels. Vrijdagochtend 4 december mogen alle 
kinderen hun surprises meteen mee naar de klas nemen.   
Alvast veel knutselplezier!   
 
Met name in groep 5-6 is het grote geheim van Sinterklaas nog niet voor alle kinderen 
bekend. Als uw kind al wel op de hoogte is van dit grote geheim, wilt u dan thuis bespreken 
dat hier op school en in de klas voorzichtig mee moet worden omgegaan.  
Alvast bedankt.   

 

Surprise 
Last Monday 16 November, lots were drawn for the surprise in groups 5-6 and 7-8. 
All students make a surprise for another child. The surprise consists of a self-made surprise containing a surprise 
worth €3, of which a small portion may consist of candy. The candy must be prepackaged this year, due to the 
coronavirus. Each child also makes a poem of at least 5 lines.  
Friday morning December 4, all children can immediately bring their surprises to class. Have fun crafting! 

Especially in group 5-6 the great secret of Sinterklaas is not yet known to all children. If your child is already 
aware of this great secret, please discuss at home that it should be handled with care at school and in the 
classroom. 

Thanks in advance. 
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Groep 5-6 
Techniek om je heen? 
Wat is een stevige vorm? Waarom heeft een fiets tandwielen en versnellingen? Wat staat er 
in een goede gebruiksaanwijzing? 
De afgelopen weken is techniek een veel besproken onderwerp geweest in groep 5-6. Bij taal 
is gewerkt rondom thema draaien en bij natuur heette het thema ‘Techniek om je heen’. 
Door veel samen te werken en met elkaar in gesprek te gaan, maar ook zelf aan de slag te 
gaan met het maken van een gebruiksaanwijzing en spelvormen is er ontzettend veel 
geleerd.  
 

Technology around you? 

What is a solid shape? Why does a bicycle have gears and gears? What is in a good manual? 
 

In recent weeks, technique has been a much discussed topic in groups 5-6. In language, the theme was 
revolving and in nature the theme was called "Technology around you". By working together a lot and talking 
to each other, but also by getting started with making instructions for use and games, a lot has been learned. 
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Groep 7-8 
Proefcito 
Op 23 en 24 november zullen de leerlingen van groep 8 in de ochtend de eindcito van 2018 
gaan maken. De doelstelling hiervan is dat de kinderen ervaren wat de cito eigenlijk inhoudt. 
Na de afname zal de leerkracht de cito opgaven uitgebreid gaan analyseren. Dit zal in de 
komende oudergesprekken ook besproken worden. De opdrachten worden nog uitgebreid 
met de kinderen besproken en er zal gerichte instructie gegeven worden in aanloop naar de 
eindtoets in het voorjaar van 2021. 

 

Trial cito 
On November 23 and 24, the group 8 students will write the final exam of 2018 in the morning. The aim of this 
is that the children experience what the cito actually means. After the exam, the teacher will analyze the cito 
exercises extensively. This will also be discussed in the coming parent meetings. The assignments will be 
discussed in detail with the children and specific instruction will be given in the run-up to the final test in the 
spring of 2021 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


