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Nieuwsbrief 12     

 15 november 2018 

ALGEMEEN 

HERHAALDE OPROEP!!!! 

Vacature voor de Medezeggenschapsraad en de Schoolraad 
Beste ouders en verzorgers, 

Graag doen wij via deze nieuwsbrief een oproep voor het werven van 
nieuwe leden voor de MR (Medezeggenschapsraad) en voor de SR (Schoolraad). 

De MR van onze school bestaat uit een oudergeleding (2 leden) en docentengeleding  
(2 leden). Samen vormen wij de MR en praten wij als ouders en personeel mee over het 
schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen 
aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier 
om mee te praten over het beleid op school.  De oudergeleding van de MR bestaat sinds een 
half jaar uit slechts één lid. We zijn dus dringend op zoek naar versterking. 

Naast een MR kent onze school ook een schoolraad. De schoolraad vergadert samen met de 
MR maar heeft niet dezelfde juridisch rechten en plichten. De schoolraad dient als klankbord 
voor de MR en directie. In de praktijk telt hun stem nagenoeg net zo zwaar als dat van de 
MR-leden. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die passie hebben voor het vertegenwoordigen van de 
belangen van kinderen en hun ouders/verzorgers.  

Denkt u: ik kan van waarde zijn voor de MR of SR? Stuurt u dan een mail naar 
geertvandenhout@outlook.com. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij een mail 
sturen of aanspreken op het schoolplein. 

Hartelijke groet, 
Mede namens de leden van de schoolraad,  
 
Geert van den Hout, voorzitter MR basisschool aan ’t Heike 

Belangrijke data 
20-11  Schoolraad 
23-11  Bezoek Sinterklaashuis groep 1-2 
04-12  Bezoek Sinterklaashuis groep 3-4 
05-12  Sinterklaasviering 
06-12  Studiedag, alle leerlingen vrij 
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Schoolraadvergadering                                                                                                                                        
Dinsdag 20 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 Schoolraad 

 

Open school  
Iedereen had er zin in! En er waren veel bezoekers! 
De bezoekers vonden het heel leuk. We hadden 
allemaal andere dingen te doen. Bijvoorbeeld: 
rekenen, Vreedzame school en nog veel meer. Het 
was te zien in alle groepen, van groep 1-2 tot en 
met 7-8.  

In groep 5-6 
was te zien: 
groepjes die 
dingen 
uitlegde over van wat we op school doen bijvoorbeeld 
dat je een dictee moet maken.  
Het voorbereiden van de open dag hadden wij zo 
gedaan: we verdelen de kinderen in groepen waar ze 
dingen uitleggen.  
De kinderen vonden het leuk dat er veel bezoekers 
waren.  
 

Heel er erg bedankt namens groep 5-6, Chloë en Claudia.  

UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2                        
Sinterklaasjournaal 
Iedere ochtend kijken we met de kinderen de herhaling van het 
Sinterklaasjournaal. Op dit moment zien we dat de Pieten op de 
boot alle cadeautjes  uitpakken. Er komen steeds letters 
tevoorschijn. We oefenen in de klas met de beginletter van je 
naam. Volgende week herhalen we dat opnieuw. Het zou leuk zijn 

als de kinderen volgende week met 
krijt hun beginletter voor hun huis 
op de stoep zouden tekenen. 
Misschien is het ook leuk als ze een 
chocoladeletter vinden in hun 
schoen met de eerste letter van hun naam. 

 

http://www.bscasimirschool.nl/medezeggenschapsraad
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Groep 3-4 
Bezoek Sinterklaashuis 
Op 4 december gaan we naar het huis van 
Sinterklaas bij ’t oude Slot. We worden daar 
verwacht van 8.45 uur tot 9.45 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. Bij de deur hangt een 
inschrijflijst. 
We vertrekken om 8.30 uur op school en zijn rond 10.00 uur weer terug op school. 

 

Kern 6 
Groep 3 is kern 5 aan het afronden.  
Thema kern 6: Verhalen in je buik 
Het verhaal bij deze kern ‘De alfapet’, gaat over een droom van de opa van kim. Een droom 
waarin letters woorden worden en zelfs hele verhalen! De kinderen gaan ook zelf verhalen 
verzinnen en vertellen. Ze leren de betekenis van woorden en uitdrukkingen als: ‘je iets 
voorstellen’, ‘ongelooflijk’, ‘het thema’ en de ‘werkelijkheid’. 

Letters en woorden lezen in kern 6 
De letters g, au, ui, f en ei worden geleerd. Dit 
zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod 
komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel 
eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ 
komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de 
vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en 
draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en 
dan het lepeltje (de ‘i’). 
 
Toetsen na kern 6 
Als alle letters zijn aangeboden, vindt een belangrijk toetsmoment plaats. Naast de 
letterkennis en het woordlezen bekijken we hoe het gaat met het lezen van een tekstje en 
we nemen een letter- en een woorddictee af. Met de kinderen die nog niet alle letters 
kennen, gaan we extra oefenen. 

 
Groep 5 t/m 8  
Surprise  
De kinderen van groep 5-6 en groep 7-8 zullen vrijdag 16 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. Woensdagochtend 5 december mogen 
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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 7-8                         
Philips Museum 

Dinsdag 20 november zal groep 7-8 een bezoek gaan 
brengen aan het Philips Museum voor het educatief 
programma ‘Kijk in je lijf’. Dit project gaat over 
gezondheid en de binnenkant van je lijf. Het programma 
sluit mooi aan bij het nieuwe thema van Natuur; ‘voeding 
en je lichaam’. 
We zijn nog op zoek naar ouders die deze middag zouden 
kunnen rijden en een groepje kunnen begeleiden in het 
museum. We vertrekken om 12.30 uur en zullen rond 
15.00 uur weer terug zijn op school. 

    


