
 
 

Nieuwsbrief 12     

 14 november 2019 

OUDERS GEZOCHT 

Groep 1 tot met 4 
Bezoek Sinterklaashuis 
Op 3 december gaan we naar het huis van 
Sinterklaas bij ’t oude Slot. We worden daar 
verwacht van 11.15 uur tot 12.15 uur. We zijn 
op zoek naar 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. We vertrekken om 11.00 uur op 
school en zijn rond 12.30 uur weer terug op school. 
Bij de deur van groep 1-2 en bij de deur van groep 3-4 hangt een inschrijflijst. 

Namens leerkrachten groep 1 t/m 4 

 
ALGEMEEN  

 

Rapportmappen!!! 
Op woensdag 4 december krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 hun eerste rapport van 
dit schooljaar mee naar huis. 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. 

Team BS aan ’t Heike 

Belangrijke data 
19-11  Schoolraad 
03-12  Bezoek Sinterklaashuis groep 1 t/m 4 
04-12  1e Rapport mee groep 1 t/m 8 
05-12  Sinterklaasviering 
06-12  Studiedag, alle leerlingen vrij 
10-12  Rapportgesprekken groep 1 t/m 8 
12-12  Rapportgesprekken groep 1 t/m 8 
19-12  Kerstviering 
 
Bijlagen 
 



 
 

Reminder ProwiseGO / Toestemming ouders 

Vorige week informeerden wij u over het gebruik van ProwiseGo op onze school. Voor het 
live volgen van de device van uw zoon/dochter vragen wij u, als ouder/verzorger van onze 
huidige leerling(en), toestemming. U kunt uw toestemming overigens op ieder moment 
weer intrekken. Wanneer u geen toestemming geeft voor het live volgen van het device van 
uw zoon/dochter dan kunt u dit aangeven bij de betreffende 
leerkracht. Hiervan zal een schriftelijke notitie worden gemaakt.  
Zonder toestemming voor het live volgen van het leerlingdevice, 
kan een leerkracht het device van de leerling nog wel beheren. 
Onder beheren valt onder andere het openen en afsluiten van 
tabbladen en het pauzeren van het device. Dit hoort bij de 
gebruikelijke verantwoordelijkheid van de leerkracht. Aangezien het van belang is om inzicht 
te hebben in de bezigheden van leerlingen onder schooltijd, gaan wij ervan uit dat 
ouders/verzorgers achter onze keuze voor de klassenmanagementmodule zullen staan. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan gaan we graag met u in gesprek. 

Team BS aan ’t Heike 

 
Kerstviering 
Het lijkt nog even te duren, maar de eerste voorbereidingen voor de 
Kerstviering van dit schooljaar zijn alweer in volle gang. De 
Kerstviering zal dit jaar plaats vinden op donderdag 19 december. 
Net zoals vorig jaar 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. Tijdens het Kerstdiner in de klassen 
zal er dit jaar in de aula voor de ouders een Kerstborrel plaats 
vinden.  Meer informatie over het Kerstdiner en de Kerstborrel 
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 19 december.  
Bij alle klassen zullen intekenlijsten komen te hangen waarop u kunt inschrijven om deze 
ochtend te helpen. 

Namens de Kerstcommissie, Mireille Hoffman en Rian Huijbers 

Schoolraadvergadering                                                                                                                

Dinsdag 19 november staat er weer een Schoolraadvergadering gepland. 
Zoals u weet is dit een openbare vergadering waarbij u als toehoorder van 
harte uitgenodigd bent. Op de website kunt u actuele informatie over de 
MR lezen. Aanvang van de vergadering 19.00 uur.  

Wendy van Ginkel, secretaris MR 

http://www.bscasimirschool.nl/medezeggenschapsraad


 
 

UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2 

Herfst, herfst, wat heb je te koop  
Het is echt herfst, en dan kun je 
heerlijk spelen met al die blaadjes. 
De kinderen vegen, schuiven, 
gooien, zoeken en spelen ermee. 

Schoolfruit 
Deze week zijn we gestart met het schoolfruit. De 
komende periode krijgen alle kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag fruit op school 
en hoeven dit dus niet zelf mee te nemen. Vandaag hebben we gekeken wat voor fruit en 
groente er allemaal is, er kwamen verschillende bekende en onbekende groente- en 
fruitsoorten voorbij. Daarna heeft ieder kind zijn of haar favoriete groente/fruit getekend.  

Even voorstellen 
Beste ouders, 

Misschien heeft u mij al gezien op het schoolplein of 
in de klas, ik ben Jette van Baren en loop stage op 
dinsdag in groep 1-2. Ik had er al op gehoopt om 

met deze leeftijdsgroep te kunnen werken. Ik word al snel 
enthousiast van de energie van de kinderen, en kan er enorm van 
genieten als ze lekker hun eigen ding doen. Dat ik zo graag met 
kinderen bezig ben, heb ik onder andere ontdekt door het 
oppassen waar ik al een aantal jaren mee bezig ben. En mijn 
bijbaan bij zwembad Den Ekkerman, waar ik zwemles geef aan water vrij (spetteren en kopje 
onder). Verder vind ik het belangrijk dat kinderen een veilig gevoel hebben bij mij en zich 
durven open te stellen. 

Deze stage is vanuit mijn school, het Summa College. Daar volg ik de opleiding 
Onderwijsassistent. Een onderwijsassistent (ook wel klassenassistent genoemd) is een soort 
'hulpje' voor de leerkracht. Het begeleiden van kleinere groepjes, klaarzetten van taken en 
eventuele problemen oplossen hoort er allemaal bij.  Op school leren wij vooral over de 
ontwikkeling van het kind. Bij bijvoorbeeld de vakken pedagogiek en didactiek. De theorie 
die je hier leert zie je terug in je stage. Wat ik na deze opleiding zou willen gaan doen, 
daar heb ik nog geen duidelijk beeld van, maar iets met kinderen wordt het zeker! 
Groep 1-2 zit vol met gezellige en slimme kinderen, dus dit word een top tijd! 
Ik ben altijd in voor een praatje! 
Met vriendelijke groet, 
Jette van Baren, Summa college Onderwijsassistent 



 
 

Groep 3-4 
Schoolfruit 

Deze week hebben de kinderen voor het 
eerst kennis gemaakt met het schoolfruit. 
Deze week stond appel, peer en wortel 
op het menu. Bijna alle kinderen vonden 
het heerlijk om zo’n lekker keuzemenu te 
hebben. Iedere dinsdag, woensdag en 
donderdag hebben we schoolfruit. De 
kinderen nemen dan geen eigen fruit mee 
naar school. 

 

Veilig leren Lezen 
Groep 3 is gestart met kern 5. 
In deze kern leert uw kind: Letters: eu - j - ie - l - ou - uu  
Woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur Uw kind kent 
inmiddels al heel wat letters. De komende weken komen daar nieuwe letters bij: de eu van 
reus, de j van jas, de ie van riem, de l van bijl, de ou van hout en de uu van vuur.  
Het thema van deze kern is ‘sprookjes’ of ‘verhalen en vertellingen’.     
De nieuwe woorden worden aangeboden in een sprookje over een reus.  

 
De letter eu 
In deze kern leert uw kind onder andere de letters bij de klanken eu – ou. 
Net als de reeds bekende letters ij en oe bestaan deze ‘letters’ uit twee 
tekens. Voor de kinderen is de eu echter één letter. U praat dus  over de 
letter –eu, niet over de letters e-u.  
 

Wisselwoorden 
Uw kind krijgt elke kern oefeningen om de nieuwe letters te oefenen en toe te voegen aan 
reeds bekende letters. Zo leren kinderen ook woorden lezen in rijtjes. In elk woord wordt 
een letter vervangen door een andere letter. Dat kan de letter vooraan, in het midden of 
achteraan in het woord zijn. Op deze manier oefent uw kind om met letters die het kent 
nieuwe woorden te maken. ‘Vuur’ kan bijvoorbeeld worden veranderd in ‘vaar’, ‘veer’ en 
‘voor’, maar ook in ‘duur’, ‘muur’ en ‘zuur’. Oefen samen en laat uw kind wisselwoorden 
maken met de laatst geleerde woorden en letters.  

 
Boekjes lezen 
Uw kind kent nu bijna alle letters. Daarom kunt u in de bibliotheek alle 
eenvoudige boekjes lenen. De boeken zijn ingedeeld aan de hand van een 
codering. Code Start en M3 staat voor leesboeken voor beginnende lezers. 
Stimuleer de leesvaardigheid van uw kind en zoek samen regelmatig leuke 
boeken uit!  
 

 

 



 
 

Groep 5 tot en met 8 
Surprise 
De kinderen van groep 5-6 en groep 7-8 zullen maandag 18 november lootjes gaan trekken 
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. Ook maakt 
elke kind een gedichtje van minimaal 5 regels. Donderdagochtend  
5 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.   

 
Groep 5-6 

‘Scoor een boek!’ 
Groep 5-6 gaat in januari deelnemen aan het 
leesbevorderingstraject 'Scoor een boek!'. Dit is een project 
dat wordt georganiseerd door bibliotheek Veldhoven en 
BredeSchool Veldhoven in samenwerking met de  
PSV-foundation.   
Voorafgaand aan dit project is er een scholenwedstrijd. Elke deelnemende klas heeft de 
opdracht gekregen om een filmpje te maken waarin ze laten zien waarom lezen en bewegen 
belangrijk is. De winnende groep wint de feestelijke aftrap van 'Scoor een boek!' met  
PSV-  speler(s) en mascotte Phoxy in de klas.  

Deze gave prijs wil groep 5-6 natuurlijk 
graag winnen! Maandag en dinsdag 
zijn we daarom aan de slag geweest 
met het maken van een filmpje. Met 
alle leerlingen gehuld in voetbalshirt 
zijn er verschillende fragmenten 
opgenomen waarbij de leerlingen bezig 
zijn met lezen en/of bewegen.  

Het eindresultaat wordt uiteraard in de klas bekeken.  

 

Groep 7-8 
Kinderrechten 
Op 20 november bestaat het Internationale Kinderrechtenverdrag 30 jaar. De 
komende 2 weken zullen wij tijdens de lessen van De Vreedzame School gaan 
werken aan een lesproject over de kinderrechten. De kinderen leren welke 
rechten ze hebben en waarom deze rechten bestaan. 


