
 
 

Nieuwsbrief 13     

 21 november 2019 

WIST U DAT 
  

 Wist u dat… Kaki, het favoriete fruit is van groep 3-4? 

 Wist u dat… Groep 5-6 een klas vol filmsterren is!? 
 

ALGEMEEN  
 
Rapportgesprekken 
Op woensdag 4 december zal uw kind het eerste rapport van dit schooljaar ontvangen.  
De oudergesprekken over het rapport zullen plaatsvinden op 10 en 12 december.  
Vanaf dinsdag hangen bij de ingang van de lokalen intekenlijsten voor deze gesprekken.  
U kunt zich op een voor u geschikte tijd inschrijven. 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. 

Team basisschool aan ’t Heike 
 
Inge van der Hijden ziek 
Zoals u wellicht gehoord heeft is Inge v.d. Hijden (leerkracht groep 7-8) deze week afwezig. 
Ze is aan het herstellen na een val van de fiets na een aanrijding. Gelukkig heeft ze er niks 
ernstigs aan overgehouden. We hopen allemaal dat ze snel herstelt en wensen haar veel 
beterschap. 
 
Team basisschool aan ‘t Heike 

Belangrijke data 

22-11 12.05uPremière filmpje ‘scoor een boek’ gr. 5-6        www.basisschoolaantheike.nl                  
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 vrijdag 
10-12  Rapportgesprekken groep 1 t/m 8 
19-12  Kerstviering 
  
 

Bijlagen 
Infobrief Centrum voor Jeugd en Gezin 
Infobrief week 3 Veldhoven Danst groep 5-6 
 
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/


 
 

Inloopuur Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  
Dit schooljaar zal Corina van Aarle op enkele momenten aanwezig zijn op Basisschool aan ’t 
Heike. Tijdens deze CJG-inloop kunnen zowel ouders als leerkrachten binnenlopen met 
vragen over allerlei onderwerpen, zoals: gezondheid, groeien, weerbaarheid, spelen en vrije 
tijd, vrienden maken, pesten, gamen, puberteit, echtscheiding, ingrijpende gebeurtenissen, 
opvoed- en opgroeivragen, etc.  
Voor inloopdatums en uitgebreidere informatie, zie bijlage. 
 
Namens Centrum voor Jeugd en Gezin Veldhoven (CJG) 
 

Nieuws van Nummereen                                                                                                         
Dagopvang en peuterprogramma 
Het thema ‘ik ga naar buiten’ loopt bijna ten einde. Tijdens het thema hebben we de 
kinderen voorgelezen uit het boekje ‘Fien en Milo in de herfst’. De kinderen vonden dat erg 
leuk! Ze kunnen al heel veel dingen benoemen. Heel knap! Tijdens een korte 
herfstwandeling hebben we eikeltjes gezocht, naar de paddenstoelen gekeken en samen 
met de peuters de herfstkleuren benoemt. In de buurt staat een kastanjeboom, waar we 
kastanjes hebben verzameld voor de thematafel. Die is trouwens helemaal in stijl met een 
‘spinnenweb’ van tape.  
Er is ook altijd aandacht voor het stimuleren van de creativiteit. Daarom bedenken we 
uitdagende knutselactiviteiten waarmee we ook werken aan de motoriek. Zo hebben we 
‘blaadjes’ gestempeld en mochten ook de baby’s ‘verven’. Met een kleine wasknijper mogen 
de kinderen proberen een eikel of blaadje te pakken. Dat is nog best even lastig! 
Buitenschoolse opvang                                                                                                                          
De komende weken gaan we op de Clup een supergave film maken. De kinderen hebben zelf 
het thema bedacht: Home Alone. Ze maken zelf hun eigen verhaal, kostuum, decor en 
attributen. De kinderen zijn in elk geval erg enthousiast en ook de pedagogisch medewerkers 
zijn benieuwd naar het eindresultaat. De kinderen pakken het echt helemaal zelfstandig aan!  
Op maandag 9 december wordt de film getoond aan alle ouders.  

 

 

UIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2  
Sinterklaas 
Sinterklaas is afgelopen zaterdag weer aangekomen in Nederland, wat een feest! Ook in de 
klas zijn we hier volop mee bezig. We hebben een echte stal gebouwd voor het paard van 
Sinterklaas ‘Ozosnel’. Natuurlijk hebben we wel eerst goed nagedacht over wat er dan 
allemaal hoort bij een stal en een paard. Zo hebben we wortels, paardensnoepjes, stro en 
water klaargelegd, in de hoop dat ‘Ozosnel’ bij ons in de stal wil schuilen tegen de kou en 
regen.  



 
 

 
 

En vanochtend was het 
zover, het water was op, 
de wortel aangevreten en 
er stond een grote zak 
met cadeautjes. En niet 
geheel onbelangrijk, in de 
klas waren lekkere 
chocoladesinterklaasjes 
verstopt, jammie! 

  

 

 

We hebben ook al mooie tekeningen en knutselwerkjes gemaakt, deze zijn in de klas te 
bewonderen. Verder oefenen we sinterklaas dansjes en liedjes, als Sinterklaas ons  
5 december een bezoekje brengt zijn wij er klaar voor! 

 
Groep 3-4                                                                                                                                                                 
Schoolfruit 
Wist U dat…  
Kaki, het favoriete fruit is van groep 3-4! 

 

Sinterklaas, het paard 
Het paard van Sinterklaas heeft overnacht 
in de stal op school. Ook malle pietje is 
geweest met helaas……..FOPCADEAUTJES!!! 



 
 

Knutsel materialen 
Voor een knutselopdracht hebben we kleine doosjes nodig en wc-rolletjes. 
Denk bijvoorbeeld aan doosjes van de thee, hagelslag, koekjes...... 
Graag vóór dinsdag meegeven zodat we dinsdag kunnen gaan knutselen. 

Kern 6 
Groep 3 heeft kern 5 afgerond en start deze week met kern 6.  

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’). 
 
 
 
Groep 5-6 
Wist u dat groep 5-6 een klas vol filmsterren is!? 
De première van ‘Scoor een boek’ 
Wilt u uw zoon of dochter zien schitteren in het filmpje van 'Scoor een boek’? De première 
van het filmpje wat gemaakt is door groep 5-6 is a.s. vrijdag 22 november om 12.05 uur op 
school. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn om samen met de hele school 
het eindresultaat te bekijken.  
Veldhoven Danst! 
Inmiddels hebben de leerlingen van groep 5-6 drie weken 
enthousiast geoefend met de dans voor Veldhoven Danst! 
Dit veel oefenen en enthousiasme van de leerlingen 
werkt positief! Het gaat al erg goed en het belooft een geweldige dans te worden! 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief is een uitgebreide informatiebrief te vinden over de 
dansvoorstelling op zaterdagmiddag 21 december in theater de Schalm. U vindt in de brief 
informatie over de organisatie, het bestellen van kaartjes en de vraag voor hulpouders. Alle 
leerlingen hebben deze brief ook op papier ontvangen. Graag ontvangen we alle briefjes 
tijdig retour, dus voor 4 december a.s. Alvast hartelijk bedankt. 

 


