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OUDERS GEZOCHT 
 
Kerstworkshop 
Op donderdag 19 december, 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. 
Bij alle klassen zullen intekenlijsten komen te hangen waarop u kunt inschrijven om deze 
ochtend te helpen. 

 
Sinterklaashuis 
Voor de groep  3-4 zijn we nog dringend op zoek naar ouders die kunnen rijden. 
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. 
 
 

WIST U DAT….. 
 

Wist u dat …. We het superleuk vinden dat Lizzy, Mustafa en Gwen in januari komen 
oefenen in groep 1-2 ? 
 

 

Belangrijke data                                                                            www.basisschoolaantheike.nl                   
03-12  Bezoek Sinterklaashuis groep 1 t/m 4 
04-12  1e Rapport mee groep 1 t/m 6                                               
05-12  Sinterklaasviering  
06-12  Studiedag, alle leerlingen vrijdag 
10-12  Rapportgesprekken groep 1 t/m 6 
12-12  Rapportgesprekken groep 1 t/m 6 
19-12  Kerstviering 
20-12  Start kerstvakantie 12.15 uur t/m 05-01-2020 
 

 
 
Bijlagen 
Flyer Sjors Sportief 
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/


 
 

ALGEMEEN  
 
Afwezigheid Inge v.d. Hijden 
Zoals jullie weten is Inge v.d. Hijden tijdelijk afwezig i.v.m. een ongeval. Intern hebben we 
bekeken hoe we haar ziekteverlof zo goed mogelijk kunnen opvangen, zodat we de kinderen 
zoveel mogelijk continuïteit kunnen bieden.  
 
De groepsverdeling ziet er daardoor tijdelijk als volgt uit:   
  

Groep 1-2  Els Verhagen 

Renate van de Pas  
di  
ma-wo-do-vr  

Groep 3-4  Wendy van Ginkel  ma-di-wo-do-vr  

Groep 5-6  Rian Huijbers  ma-di-wo-do-vr  

Groep 7-8  Els Verhagen 
Mireille Hoffman  

ma 
di-wo-do-vr  

 
De komende week/weken zal Inge haar werkzaamheden weer op gaan bouwen. Dat zal in 
stapjes zijn van een uurtje werken buiten de klas naar werken met individuele en kleine 
groepjes kinderen tot weer volledig de groep draaien.  
 
Lineke Wijman, directeur 
 

 
Sinterklaasbezoek  
 
Op 5 december mogen wij Sinterklaas weer 
verwelkomen op onze school.  
Wij willen vragen aan alle ouders, opa’s en oma’s om 
op 5 december om half negen met ons mee te 
wachten en te zingen tot Sinterklaas komt. Hij komt… 
hij komt…  
 
Team basisschool aan ’t Heike  

 
 
 
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.   
Bij de ingang van de lokalen hangen 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. Dan is het 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  



 
 

Rapporten groep 7-8 en oudergesprekken groep 7-8 
I.v.m. de afwezigheid van Inge v.d. Hijden zullen de rapporten van groep 7-8 helaas niet mee 
naar huis gaan op 4 december. We laten zo snel mogelijk weten wat de nieuwe datum zal 
zijn.  
De oudergesprekken op 10 en 12 december voor groep 7-8 zijn onder voorbehoud van het 
herstel van juf Inge. Indien nodig zullen er voor deze gesprekken nieuwe data geprikt 
worden. 
 
Lineke Wijman, directeur 
 

Sjors Creatief 
Sinds vrijdag 1 november kan er worden ingeschreven via de website 
van Sjors Creatief! Ondertussen zijn er al bijna 1500 (!) 
aanmeldingen! 
Maar dat is niet alles! Ook komende maanden staan er nog veel 
leuke, creatieve activiteiten op de planning. Daarnaast zijn er deze 
week nog een aantal nieuwe activiteiten online gezet, waar de 
kinderen weer op in kunnen schrijven. 
Zie de flyer in de bijlage.  

Rian Huijbers, cultuurcoördinator 

UIT DE GROEPEN 
 
Groep 1 t/m 4 
Roetveegpiet 
In de nacht van dinsdag op 
woensdag is Roetveegpiet 
op school geweest. Overal 
waren vieze handen te zien. 
Ook waren de 
fopcadeautjes van malle 
Pietje verdwenen.  

Alle mooie trofeeën van 
Ozosnel stonden ook niet 
meer in zijn stal. Wel lag er 
voor ieder kind een mooie 
kaart in de stal. 
 

Groep 5-6 
Veldhoven danst! Herhaalde oproep 
Tot op heden zijn er nog maar enkele kinderen van wie duidelijk is of zij deelnemen aan het 
afsluitende optreden van Veldhoven danst op zaterdag 21 december in theater de Schalm.  
Zou u uiterlijk maandag 2 december de inschrijfstrookjes ingevuld mee terug naar school 
willen geven? Hartelijk bedankt! 
 



 
 

30 jaar Kinderrechten 
Op 20 november is het 30 jaar geleden dat in New York het 
Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties werd ondertekend. 
Superbelangrijk, omdat hier alle afspraken in staan hoe landen met kinderen 
en jongeren moeten omgaan en wat hun rechten zijn! UNICEF viert dit 
jubileum wereldwijd. In groep 5-6 hebben we daarom afgelopen dinsdag 
aandacht gehad voor het kinderrechten. Juf Rian heeft een verhaal 

voorgelezen over het ontstaan van het kinderrechtenverdrag. Er zijn verschillende filmpjes 
bekeken over wat kinderrechten precies 
zijn en leerlingen zijn zelf gaan lezen 
over kinderrechten op 
www.kinderrechten.nl . Tot slot had juf 
Aniek een quiz gemaakt over de 
kinderrechten die klassikaal gespeeld is. 
Het was leuk om de enorme 
betrokkenheid en interesse van 
kinderen te zien m.b.t. dit onderwerp. 
Kinderen gaven na afloop aan het leuk 
en goed te vinden dat ze nu meer weten 
over hun eigen rechten.  
 

 

Groep 7-8 
Vanuit het Voortgezet Onderwijs 
Aloysius De Roosten 
Op woensdag 11 december zijn er Inspirion Workshops (minilessen) bij 
Aloysius De Roosten. Tijd 14.00 uur tot 16.00 uur. Hier kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 
zich voor aanmelden via onze website www.aloysiusderoosten.info.  
Wij zijn een school voor mavo, determinatie onderbouw  vmbo-k/g/t. 

http://www.kinderrechten.nl/
http://www.aloysiusderoosten.info/

