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Nieuwsbrief 11     

 8 november 2018 

ALGEMEEN 
 

Hij komt, hij komt…. 
Woensdag 5 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan 
onze school. Deze ochtend zijn de ouders van harte uitgenodigd 
om samen met de kinderen de Sint en de Pieten te verwelkomen 
op het schoolplein.  

Team basisschool aan ’t Heike 

 
UIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Kabouterpad 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dit schooljaar gaan we vier keer een natuurwandeling  
maken. De wandeling loopt door een bos, om een groot  
ven heen. Ieder seizoen gaan we ontdekken hoe de  
natuur verandert. De eerste tocht hebben we donderdag  
25 oktober gelopen. De herfst leent zich uitstekend om een 
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23-11  Bezoek Sinterklaashuis groep 1-2 
04-12  Bezoek Sinterklaashuis groep 3-4 
06-12  Sinterklaasviering 
07-12  Studiedag, alle leerlingen vrij 
 
Bijlage 
Flyer ‘Veldhoven Danst’ 
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kabouterpad te lopen. Die ochtend veranderden alle kinderen in 
kleine kaboutertjes en met hun knapzak op de rug gingen ze op 
pad! Met verschillende auto’s zijn we 
naar de Vlasroot vertrokken.  Op de 
route vonden de kinderen kaboutertjes 
die de weg wezen. Onderweg kwamen 
ze verschillende opdrachten tegen die ze 
konden doen. Zo moesten ze zoeken 
naar paddenstoelen, speuren naar de 
dieren die verstopt zaten, de  
verschillende boomvruchten 
verzamelen, de langste takken zoeken, 
de dikste boom omarmen en een echt 
kabouterhuisje bouwen van takken en 
doeken. Vol enthousiasme stapten ze door het bos. Het was een prachtige ochtend!!  
Graag willen we dan ook de mensen bedanken die geholpen hebben met de 
voorbereidingen en met de hulp op de dag zelf.  
 
De wintertocht 
Onze volgende tocht zal zijn op dinsdag 5 februari. Dan gaan we ontdekken wat de winter 
voor ons in petto heeft. Wil je meehelpen? Na de kerstvakantie zal er via de klassenouder 
contact gezocht worden met de ouders die deze dag ook tot een groot succes willen maken.  
 
 

Bezoek Sinterklaashuis 
Op 23 november gaan we naar het huis van 
Sinterklaas. We worden daar verwacht van  
10.00 uur tot 11.00 uur. We zijn op zoek naar  
3 à 4 auto’s die de kinderen kunnen vervoeren. 
De ouders kunnen daar wachten en krijgen een 
kopje koffie aangeboden terwijl de leerkracht 
met de kinderen en de Pieten een rondje maakt. 
Bij de deur hangt een inschrijflijst. 
 

 
Groep 3-4 
Onderwijsassistent 
Hallo, ik ben Femke Alessie en ik kom elke dinsdag stage lopen in groep 
3-4. Ik heb er super veel zin in om in deze klas stage te lopen. Misschien 
heeft u mij de afgelopen week al gezien, omdat ik deze hele week stage 
heb gelopen. Ik zit zelf op het Summa College en zit in het eerste jaar 
van de opleiding Onderwijsassistent. Wat ik veel doe in mijn vrije tijd is 
saxofoon spelen. Dat doe ik dan ook al 10 jaar. Ook doe ik aan atletiek 
en geef ik daar training aan de pupillen. Ik hoop dat u mij een beetje 
heeft leren kennen, maar mocht u nog vragen hebben mag u die altijd stellen. 
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Groep 5-6 
‘Veldhoven Danst’ 
Vanaf afgelopen maandag is groep 5-6 tijdens de gymlessen 
gestart met het project ‘Veldhoven Danst’ dat georganiseerd 
wordt door Brede School Veldhoven in samenwerking met Cardo. Dit project zal 7 weken 
duren en afgesloten worden met een dansshow. Na de eerste les is er volop enthousiasme 
bij de leerlingen om de dans verder te gaan leren en deel te nemen aan de show. 
In bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een brief met belangrijke informatie over dit project.  
                         
 
Groep 7-8 
VO gids 
De leerlingen van groep 8 hebben deze week de VO gids meegekregen. Deze gids is een 

waardevolle informatiebron voor achtstegroepers en hun ouders. U 
kunt deze gebruiken als leidraad in uw schoolkeuze. 
Voor de geïnteresseerde ouders en leerlingen uit groep 7: er liggen nog 
enkele exemplaren in de rode bak  buiten de klas. U mag deze mee naar 
huis nemen.  

http://www.bredeschoolveldhoven.nl/

