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Nieuwsbrief 15     

 5 december 2019 

OUDERS GEZOCHT 
 
Kerstworkshops 
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 hangen intekenlijsten waarop u kunt inschrijven om deze ochtend te helpen. 
 
WIST U DAT 

 
Wist u dat…..We vandaag hoog bezoek hadden van Sinterklaas, Pieten en Ozosnel? 
Wist u dat…..We bezoek krijgen van 2 PSV spelers omdat de filmsterren gewonnen hebben! 
Wist u dat…..Veldvest niet bescheiden moet zijn over de kwaliteit van de Stichting 
 
ALGEMEEN  

 
Van de beleidsgroep communicatie:  
bevindingen inspectieonderzoek najaar 2019  
In de afgelopen periode heeft de inspectie een 
zogenaamd verificatieonderzoek gehouden bij Veldvest. 
Het betreft hier een uitgebreid onderzoek waarbij de 
inspectie bij alle geledingen (leerlingen, leerkrachten, 
directies, GMR, raad van toezicht) nagaat of het 
bestuursbeleid wordt gedragen en uitgevoerd. De inspectie constateert dat de visie, waarbij 
er sprake is van duidelijke doelen op het terrein van de opbrengsten (onderwijskundig) en 
het opvoeden (pedagogisch) ”stevig is verankerd binnen de totale organisatie”. Binnen 
duidelijke beleidskaders voelen de medewerkers ruimte en steun om op autonome wijze 
hun praktijk in te richten.  

 

Belangrijke data                                                                            www.basisschoolaantheike.nl    
06-12  Studiedag, alle leerlingen vrij 
10-12  Rapportgesprekken groep 1 t/m 6 
19-12  Kerstviering 
20-12  Start kerstvakantie 12.15 uur t/m 05-01-2020 
 
  
Bijlagen 
Ouderbrief ‘Reflectionday’ 
Brief + bijlage Huygens Lyceum  
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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In het eindrapport is de inspectie zeer lovend over de professionele kwaliteitscultuur van de 
Stichting. De leeropbrengsten zijn al jaren bovengemiddeld en door het goede pedagogische 
klimaat op de scholen voelen de leerlingen zich veilig en kunnen zij zichzelf zijn. Opvallend is 
de wijze waarop de directieleden bereid zijn om continu te investeren in onderzoek en 
samenwerking. Voorts is er sprake van een deugdelijk financieel beheer.   
  
De inspectie beveelt aan om het speciaal (basis) onderwijs nog directer te betrekken bij de 
diverse vormen van bovenschoolse afstemming en geeft aan dat Veldvest minder 
bescheiden moet zijn in de communicatie naar de buitenwereld over de kwaliteit van de 
Stichting.   
 
 
‘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 is gestart op 1-12 en eindigt op 21-1. In de bijgevoegde 
ouderbrief leest u meer over ‘Reflectionday’.  
 
Team BS aan ‘t Heike 

UIT DE GROEPEN 
 
Groep 1 t/m 4. 
Pietenhuis  
Groep 1 tot en met 4 mocht op bezoek komen bij het 

pietenhuis. Hier 
werden we al erg 
enthousiast 
verwelkomd door 
de pieten. Als 
eerste zijn wij bij 
de knutselpiet 
geweest. Hier 
heeft iedereen een 
sinterklaas 
kleurplaat 
gekleurd. 
Vervolgens zijn we 
naar de bakpiet gegaan, hier heeft iedereen een 
pepernootje gekneed en even het beslag mogen 
roeren. Daarna mochten we naar inpakpiet toe 

lopen, hier hebben de kinderen met z’n allen als 
groep een knuffelbeer ingepakt. Dit cadeau had Logan uitgekozen. De een vouwde het 
cadeaupapier en de andere plakte het plakbandje vast. Hierna kwamen we bij Sinterklaas. 
Iedereen mocht wat aan Sinterklaas vragen. Ze mochten in Sinterklaas zijn slaapkamer kijken 
en er werd natuurlijk gezongen. Het was daarna alweer tijd om weer na school te gaan. 
Dank je wel ’t oude Slot voor de gastvrijheid en dank je wel (groot-) ouders voor het rijden! 
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Groep 3-4 
Even een kleine impressie van de afgelopen week. 

 

Lezen 
Het automatiseren van het lezen van woordjes, de 
kinderen mogen hierbij bewegen op het juiste ritme van 
de woordjes die voorbij flitsen. 

  

 
 

Pietengym 
Klauteren, klimmen, zwaaien en nog veel meer 
als echte pietjes. 

 

 

 

  
  
  
  

 
 
                                                                                      

Paardenstal 
Spelen in de stal van het paard van 
Sinterklaas. Gelukkig is de poep van Ozosnel 
weer opgeruimd. 

 

 

 



4 
 

                          

Contact Basisschool aan ’t Heike:  Heike 19 5508 PA Veldhoven Telefoon: 040-2532774  aantheike@veldvest.nl 

Groep 5-6 
Gewonnen!! 
Het kan u niet ontgaan zijn. Groep 5-6 heeft meegedaan aan Scoor een Boek! Ze hebben een 
filmpje gemaakt over lezen en bewegen. De jury 
heeft alle filmpjes met veel plezier bekeken, een 
keuze gemaakt en wij hebben gewonnen!  
In een persoonlijk filmpje aan de klas vertelde 
Jeslynn Kuijpers dat het plezier ervan af straalde 
en dat we dus gewonnen hebben. Met luid gejuich 
en soms zelfs tranen in hun ogen hebben de 
leerlingen het filmpje bekeken.  

Aan het Scoor een Boek! programma in Veldhoven 
zijn twee spelers van PSV verbonden;  
Vanuit het vrouwenteam: Jeslynn Kuijpers en vanuit het herenteam: Nick Viergever. 

Toestemming beeldmateriaal – kopie van reeds verzonden mail 
Zoals u weet lopen er in groep 5-6 op dit moment twee projecten, namelijk Veldhoven danst 
en Scoor een boek! 

Bij beide projecten hebben we te maken met communicatie en beeldmaterialen delen met 
externen. In verband met de AVG wil ik u daarom expliciet toestemming vragen voor de 
volgende twee zaken: 
- Tijdens de voorstelling van Veldhoven danst is tijdens de dans van elke groep een 
presentatie te zien. In ons geval staat hierop een foto van alle kinderen die meedoen aan de 
dans. Ook is hierbij hun voornaam vermeld. Deze presentatie is alleen te zien tijdens de dans 
van onze groep. 
- Onze groep 5-6 heeft de prijs gewonnen van de scholenwedstrijd van Scoor een boek! De 
organisatie is in handen van bibliotheek Veldhoven en Brede School Veldhoven. Zij hebben 
gevraagd of het winnende filmpje (van onze groep 5-6 dus) op hun Facebookpagina gezet 
mag worden. We zouden het bovendien heel leuk vinden om het filmpje ook op de 
Facebookpagina van School te kunnen zetten.  

Wanneer u bezwaar heeft tegen één of beide bovenstaande zaken dan kunt u dit t/m vrijdag 
per mail of mondeling aan mij doorgeven. Voor vragen kunt u uiteraard ook bij mij terecht. 

 

Groep 7-8 
Vanuit het Voortgezet Onderwijs 
Huygens Lyceum ‘aanmeldingsprocedure’ 
Voor informatie verwijzen wij u naar de brief in de bijlagen over de nieuwe 
aanmeldingsprocedure voor het Huygens lyceum. In deze procedure is dit 
jaar voor het eerst een loting opgenomen. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Huygens Lyceum Loes Corbeij-Bergman, 
afdelingsleider klas 1 en 2. 


