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ALGEMEEN  
 
Vrijwillige Ouderbijdrage 
Wij willen u er nog even attent op maken de ouderbijdrage van uw kind(eren) over te maken 
naar de oudervereniging. De bijlage voor meer informatie die u eerder heeft ontvangen kunt 
u vinden bij nieuwsbrief nr.7. 

Namens Sander Pickhard, penningmeester Oudervereniging 

 

EU-Schoolfruit 
Onze school is dit schooljaar ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma. De school krijgt 20 weken lang gratis fruit en groente 
geleverd voor de hele school!  Van 11 november 2019 t/m 17 april 2020 
ontvangt de school drie gratis porties groente en fruit per leerling per week. 
Dit betekent voor onze school dat op dinsdag-woensdag-donderdag dit fruit 
uitgedeeld wordt aan de leerlingen. Uw hoeft dus op deze dagen uw 
kind(eren) geen fruit mee te geven naar school. In de groepen wordt de 
komende tijd hier ook volop aandacht aan besteed. 

 
Team BS aan ‘t Heike 

Sjors Creatief  
Deze week hebben alle leerlingen van groep 1 t/m 8 het boekje van 
Sjors Creatief ontvangen. In dit boekje staat het aanbod voor alle 
creatieve en culturele kennismakingscursussen. Alle activiteiten in dit 
boekje zijn om kennis te maken zonder direct lid te hoeven worden. 
Dit geeft de kinderen uit Veldhoven de kans op laagdrempelige wijze 
kennis te maken met allerlei vormen van muziek, dans, spel, kunst en cultuur in onze regio. 
Vanaf 1 november kan er ingeschreven worden voor de activiteiten via www.sjorscreatief.nl.  
In de klassen is het aanbod van Sjors Creatief onder de aandacht gebracht van de leerlingen.   
 
Rian Huijbers, Sportcoördinator  

Belangrijke data 
06-11 Staking, school gesloten 
19-11 Schoolraad 
 
 

Bijlagen 
Flyer Veldhoven Danst! 
Brief ouders groep 5-6 ‘Veldhoven Danst’ 
 



 
 

UIT DE GROEPEN 
 

Groep 1-2 
De Bee-Bot 
De kinderen hebben vandaag kennis gemaakt met de 
Bee-Bot. Dit is een klein robotje in de vorm van een bij. 
Deze kinderen leren de Bee-Bot te programmeren zodat 
deze een route over een speciale mat kan rijden. De 
opdrachten beginnen eenvoudig maar kunnen steeds 
verder uitgebouwd worden. Kom gerust eens een kijkje 
nemen. 

Vorige vrijdag zijn we naar het paddenstoelenbos 
geweest. Wat een heerlijk dagje was dat! Alle ouders die 
met ons mee hebben gewandeld willen we daarvoor 
hartelijk danken. We hebben ervan genoten! 

 

Groep 5-6 

Toets Engels 

Het eerste blok van de nieuwe methode Engels ‘Groove me’ is 
afgerond. Voor groep 5 betekent dit dat ze voor het eerst kennis gemaakt hebben met 
Engels op school. Na afloop van elk blok krijgen de leerlingen een toets van de woorden en 
zinnen die aan bod zijn gekomen.   
De eerste toets Engels van dit schooljaar zal zijn op vrijdag 8 november a.s. Afgelopen 
dinsdag hebben de leerlingen hiervoor een blad mee naar huis gekregen om de woorden en 
zinnen te oefenen. De toets zal bestaan uit Engelse woorden en zinnen waarvan de 
Nederlandse vertaling gekozen of opgeschreven moet worden.  

Toets aardrijkskunde en topografie groep 6 
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 6 voor het 
eerst leerstof mee naar huis gekregen voor een toets van 
wereldoriëntatie. De eerste keer is het een toets van 

aardrijkskunde die gepland staat voor maandag 11 november. Alle leerlingen uit groep 6 
krijgen een pakketje met daarin een samenvatting, een strip en begrippen over thema 1. De 
leerstof die in de toets gevraagd wordt is tijdens de lessen veelvuldig aan bod geweest.  Met 
het leren van toetsen voor wereldoriëntatie willen we leerlingen van groep 6 voorbereiden 
op het leren en studeren voor toetsen in groep 7-8 en daarna op het voortgezet onderwijs. 
In de loop van dit schooljaar zullen de leerlingen van groep 6 ook leerstof mee naar huis 
krijgen voor de vakken geschiedenis en natuur. Dit alles wordt stapsgewijs opgebouwd, 
zodat iedereen kan wennen aan het leren van een toets. In de klas zal met de leerlingen 
besproken worden hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Het is uiteraard fijn als u als 
ouder hulp biedt aan uw zoon/dochter bij de aanpak van het leren. 
Op maandag 11 november staat tevens de eerste topografietoets van dit schooljaar, als 
onderdeel van de toets aardrijkskunde, voor groep 6 gepland. De leerlingen van groep 6 
hebben dinsdag ook het oefenblad van Noord-Brabant en Limburg mee naar huis gekregen. 
In de klas is aandacht besteed aan de topografie van deze provincies. 



 
 

Groep 7-8 
Vanuit het Voortgezet Onderwijs 
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben de VO Gids mee naar huis 
gekregen. In dit boek staat veel informatie over het Voortgezet 
Onderwijs en de scholen in de regio. 

Helicon 
Vanaf komend schooljaar start het Helicon een leerroute voor praktisch ingestelde leerlingen 
met een havo-advies: Het Groene Lyceum.  
19 november en 12 december zijn er info- en workshopavonden 
8 en 29 januari minilessen 
18 januari houden ze open dag 
Meer informatie vindt je op de website van Helicon 
 

 

 

 

 


