
1 
 

Nieuwsbrief 14     

 29 november 2018 

ALGEMEEN 
 

Sinterklaasbezoek 
Op 5 december mogen wij Sinterklaas weer 
verwelkomen. Tenminste…. Als hij de weg naar de 
school kan vinden. Vandaag hebben we, na een 
speurtocht, stukken van een kaart gevonden waarop 
de plattegrond van Veldhoven te zien is. Er loopt een 
grote rode streep overheen die de weg wijst naar 
onze school. Maar die kaart is in stukjes gescheurd. 
Nu maar hopen dat we die kaart kunnen plakken en 
naar Sinterklaas kunnen brengen. Of we geven de 
kaart aan Pietje mee die vandaag even langs komt.. 

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… hopen we… 

Team basisschool aan ’t Heike 

 

Rapportmappen!!! 
Op vrijdag 7 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 Basisschool aan ’t Heike 

Belangrijke data 
04-12  Bezoek Sinterklaashuis groep 3-4 
05-12  Sinterklaasviering 
06-12  Studiedag, alle leerlingen vrij 
07-12  1e Rapport mee groep 1 t/m 8 
11-12  Rapportgesprekken groep 1 t/m 8 
13-12  Rapportgesprekken groep 1 t/m 8 
20-12  Kerstviering 
21-12  Start kerstvakantie om 12.15 uur t/m 06-01-2019 
  
 
Bijlagen 
Ouderbrief ‘Reflectionday’ 
 

https://www.pietsweer.nl/piets-blog/2015/sinterklaas/
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Rapportgesprekken 
Op vrijdag 7 december zal uw kind het eerste rapport van dit schooljaar ontvangen.  
De oudergesprekken over het rapport zullen plaatsvinden op 11 en 13 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. 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 
 
 
 
Reflectionday 
Deze week zal in elke groep een presentatie worden gegeven van 
‘Reflectionday’.  
‘Reflectionday’ is een project waarbij aandacht wordt besteed aan 
zichtbaarheid in het verkeer. Dit project start op 1-12 en eindigt op 21-1. In 
de bijgevoegde ouderbrief leest u meer over ‘Reflectionday’.  
 
Coördinator verkeer, Inge van der Hijden 
 

 
Even voorstellen 

Mijn naam is Jacqueline Meulendijks en ik ben vanaf de herfstvakantie als 
leerkracht werkzaam op basisschool aan ‘t Heike. 
Mijn opleiding en ervaring bestaat uit vervangen op veel verschillende reguliere 
en speciale basisscholen in alle groepen. Het is een nieuwe uitdaging om nu in 2 

verschillende combinatiegroepen (3/4 en 5/6) te werken. Door de invoer van het Passend 
Onderwijs ben ik een 2-jarige parttime master-opleiding gaan volgen aan de Fontys en heb 
me gespecialiseerd in de gedragskant van bijzondere kinderen. Voor mij zijn alle kinderen 
bijzonder en ik werk graag met ze aan hun persoonlijke ontwikkeling. Onderwijs betekent 
voor mij het overbrengen van kennis en vaardigheden op diverse gebieden. 
 
In mijn vrije tijd houd ik van zingen. De meeste muziek vind ik mooi en kinderliedjes blijven 
altijd leuk. Verder tennis ik nog af en toe. 
We maken er samen een prettig schooljaar van. 

Jaqueline Meulendijks, leerkracht van groep 3-4 en groep 5-6 

 
 
Nieuws van Nummereen  
Dagopvang 
Rond deze periode werken we vaak rondom het thema ‘Ik ga naar buiten’. Het is tenslotte 
een prachtige tijd om veel buiten te zijn! We hebben spinnetjes gemaakt, kabouters 
geknutseld en het liedje ‘klein kaboutertje huilend op een steentje’ geleerd. Ook maken we 
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een prachtige herfstwandeling in het park en zoeken naar eikeltjes, kastanjes en 
verschillende soorten bladeren. De stekels van de egel tellen we en dat gaat steeds een 
beetje beter! Zelfs de baby’s in de box betrekken we bij het thema; zij kunnen de bladeren 
ontdekken en met de handjes een spin maken.  
Sinterklaas 
Sinterklaas is in het land! En natuurlijk zijn ook bij Nummereen de kleine én grotere kinderen 
in de ban van de goedheiligman. We wensen iedereen een hele fijne pakjesavond!  
Kerstvakantie op de Clup 
Heel voorzichtig kijken we toch ook al uit naar de kerstvakantie. Deze staat in het teken van 
‘Het Nummereen Winterfestival’. Op de planning staan onder andere de vierde editie van de 
Clup Challenge, het ‘winterfest’ en een uitstapje naar de ijsbaan of het zwembad. We gaan er samen 
weer twee leuke weken van maken! Het complete programma is te vinden op 
www.nummereen.com/vakantieprogramma.  
 

UIT DE GROEPEN 

 
Groep 1-2 
Bezoek Sinterklaashuis 

Vrijdag zijn we op bezoek geweest bij 
het huis van de Sint. We beginnen die 
dag met liedjes zingen, véél liedjes 
zingen. Eenmaal daar aangekomen 
worden we door Piet welkom 
geheten. Binnen vertelt hij de 
kinderen wat we het komende uur 

gaan doen. We starten in de 
knutselruimte waar de 
kinderen hoofddeksels of 
een tekening kunnen maken. 
Daarna gaan we kijken naar 
de werkkamer van de Sint en 
zien we waar hij slaapt.  
We mogen ook nog even 
naar het kleine huisje waar 
de pieten slapen. Natuurlijk 
is er ook nog tijd voor ranja 
met iets lekkers. Wat een 
verwennerij!  
Dank je wel aan alle ouders die meegeholpen hebben.  
 

http://www.nummereen.com/vakantieprogramma
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Elke woensdag om de 2 weken komt 
juf Sabine bij ons in de klas. Juf 
Sabine is een muzieklerares die 
vanuit Art4u ons muzikale 
activiteiten aanbiedt.  
De kinderen vinden het fantastisch 
als ze komt! Ze zingen, dansen en 
klappen dat het een lieve lust is! 
 
 
 

 
Groep 3-4 
Sinterklaas 
Op 4 december gaat groep 3-4 naar het 
Sinterklaashuis zoals u heeft kunnen lezen in de 
vorige nieuwsbrief. We zijn nog dringend op 
zoek naar ouders die de kinderen met auto’s 
kunnen brengen. 

Vorige week woensdag hadden ineens alle 
kinderen uit groep 3 en 4 een leesplankje op de 
tafel gekregen. Sinterklaas had in het 
jeugdjournaal verteld dat op deze manier alle 
pieten konden leren lezen. Er lagen nog extra 
kaartjes in de klas en ook in groep 5 tot en met 8 
lagen kaartjes. Er ontstond een ware ruilhandel door de school heen. Inmiddels zijn al veel 
leesplankjes vol voor de pieten, maar nog niet allemaal. 
 

Taal  
Vanuit de taalmethode hebben de kinderen geleerd om te 
werken met een stiltebaas, voorzitter, materialenbaas en 
een voorzitter. In de groep is uitgebreid besproken welke 
taken bij welke rol horen. 
Hierna zijn alle kinderen een spel gaan spelen en heeft 
iedere groep gekeken wie welke rol had. De kinderen 
overlegden goed met elkaar zodat het spel bij bijna alle 
groepjes fijn gespeeld kon worden. 
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Groep 5-6 
Schoolschaatsen 

Op vrijdag 21 december van 9.15 uur tot  10.05 uur mogen de 
kinderen van groep 5-6 gaan schoolschaatsen bij de schaatsbaan in 
Veldhoven Dorp (De Plaatse). Voor deze activiteit hebben we hulp 
nodig bij het brengen en weer ophalen van de kinderen. We 
vertrekken om 8.55 uur op school, zodat we ook echt om 9.15 uur op 
de schaatsbaan kunnen staan. Als u in de gelegenheid bent om te 
rijden, kunt u dat aangeven bij de leerkracht. Alvast dank!  
 

Veldhoven Danst! 
Denkt u nog aan het inleveren van de briefjes voor Veldhoven Danst? Van veel kinderen die 
aangeven graag mee te willen doen, is nog geen inschrijving ontvangen. Briefjes kunnen 
ingeleverd worden t/m woensdag 5 december.  
 
 
Groep 7-8 
Schoolschaatsen 
Ook dit jaar gaan we met groep 7-8 schaatsen op de ijsbaan 
aan De Plaatse in Veldhoven Dorp. We zijn aan de beurt op 
vrijdag 21 december. We zullen op school vertrekken om 
9.45 uur. De kinderen krijgen vanaf 10.05 tot 10.55 uur 
schaatsles en mogen ook zelf schaatsen. De kinderen moeten 
deze dag op de fiets komen, ook zijn handschoenen 
verplicht. Uw kind mag eigen schaatsen meenemen. Mocht uw kind geen schaatsen hebben, 
kunnen deze geleend worden. Als ouder mag u natuurlijk komen kijken. Verder zijn we nog 
op zoek naar 1 of twee ouders die mee willen fietsen. 
 
Vanuit het Voortgezet Onderwijs 
Olympia 
Olympia is een kleinschalige VMBO school in Eindhoven. 
Op vrijdag 18 januari van 18.00 tot 20.30 uur en zaterdag 19 januari van 10.00 tot 13.00 uur 
organiseren zijn hun open dag.  
 
                        


