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Nieuwsbrief 15    

 11 maart 2021 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat….. 
 
ALGEMEEN  

 
VIP-Peuterkijkmiddag voor nieuwe leerlingen 
Op woensdagmiddag 27 maart 2021 van 13.30 uur tot 16.00 uur 
organiseren wij als Basisschool aan ‘t Heike een speciale VIP-
Peuterkijkmiddag.  
 
On Wednesday afternoon, March 27, 2021 from 1.30 pm to 4.00 
pm, as a primary school at 't Heike, we are organizing a special VIP 
Toddler viewing afternoon. 
 
 

‘Week van de Lentekriebels’ 
Op 21 maart begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid 
door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby'tjes. Maar hoe groeit een baby in de 
buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes?  
De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties 
en seksualiteit. Dit is dan ook de reden dat onze school dit jaar mee doet aan de  
‘Week van de Lentekriebels’  van 15 tot en met 19 maart. 
Tijdens deze week worden in elke groep verschillende lessen 
gegeven over relationele en seksuele vorming die passen bij 
de leeftijdsgroep. 
Heeft u vragen over deze week, dan kunt u terecht bij de 
groepsleerkracht. 
 
 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
16-03  Schoolraad (wordt verzet, nieuwe datum volgt z.s.m.) 
24-03  ‘VIP’ Peuterkijkmiddag 
05-04  Vrij 2e paasdag  
23-04  Koningsspelen 
  
  
Bijlagen 
   
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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On March 21, spring begins, the season of new life. Children are often fascinated by the birth 
of chicks, lambs and babies. But how does a baby grow in the belly? What is falling in love? 
What is the difference between boys and girls? 
 
Spring is the time to pay attention to these and other questions about relationships and 
sexuality. This is the reason that our school is participating in the this year 
"Week van de Lentekriebels" from 15 to 19 March. 
During this week, different lessons are given in each group about relational and sexual 
education that are appropriate for the age group. 
If you have any questions about this week, you can contact the group teacher. 
 
Team basisschool aan ’t Heike 
 
 
Schoolraad 

Dinsdag 16 maart staat er weer een Schoolraadvergadering gepland. De 
datum van deze vergadering wordt verzet. Zodra de nieuwe datum bekend 
is zullen wij deze in de nieuwsbrief delen.  
Zoals u weet is dit een openbare vergadering. Wilt u hier als toehoorder bij 
aanwezig zijn kunnen wij u uitnodigen om deze vergadering op afstand bij 
te wonen via Microsoft Teams. Wilt u deze vergadering bijwonen kunt een 

mail sturen naar w.vanginkel@veldvest.nl. 
Aanvang van de vergadering 19.00 uur. 

Another School Council meeting is scheduled for Tuesday 16 march. This meeting will be on 
another date and time. When the new date and time are planned we will let you know in the 
newsletter.  
As you know, this is a public meeting. If you would like to attend this meeting, we can invite 
you to attend this meeting remotely via Microsoft Teams. If you would like to attend this 
meeting, please send an email to w.vanginkel@veldvest.nl 
Start of the meeting at 7 pm. 

Wendy van Ginkel, secretaris Schoolraad 

UIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 

   
 
In onze groep begint het langzaamaan een beestenbende te worden. We leren over de dieren van de 
boerderij. A.d.h.v. prentenboeken, filmpjes en echte materialen leren we de dieren steeds beter 
kennen. Vandaag staat er een heuse koe in de klas die we gaan leren melken. We leren ook wat we 

mailto:w.vanginkel@veldvest.nl
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met die melk allemaal kunnen doen. Dit doen we door de producten ook echt te proeven. Melk, 
kwark, boter, kaas, yoghurt komen allemaal voorbij.  
In de weken die volgen gaat we ook leren over de gewassen die de boeren op hun akkers verbouwen. 
Ook dit gaan we ontdekken door de materialen zoveel mogelijk echt te voelen, te ruiken en te 
proeven.  
Als het weer het toe laat willen we op 7 april een bezoekje brengen aan de kinderboerderij De 
Hazewinkel. We zullen jullie hier tijdig over informeren hoe we dat gaan organiseren. 

 
In our group it is slowly becoming an animal. We learn about the animals of the farm. A.d.h.v. picture 
books, videos and real materials we get to know the animals better and better. Today there is a real 
cow in the class that we will learn to milk. We also learn what we can do with that milk. We do this by 
actually tasting the products. Milk, cottage cheese, butter, cheese, yogurt all come along. 
In the weeks that follow, we will also learn about the crops that the farmers grow on their fields. We 
will also discover this by really feeling, smelling and tasting the materials as much as possible. 
Weather permitting, we want to visit the De Hazewinkel petting zoo on April 7th. We will inform you 
in good time about how we are going to organize this. 

 
Groep 3-4 
 
Helaas is er in de groep hoofdluis geconstateerd.       
Het is daarom van belang dat u uw kind goed controleert en eventuele besmetting met hoofdluis zo 
snel mogelijk bestrijdt.  
- Speciale middelen om hoofdluis te bestrijden en tegen te gaan zijn bij apotheek en drogist 
verkrijgbaar. 
- Wekelijkse nacontrole thuis is belangrijk. 

 
Unfortunately, head lice have been found in the group. 
It is therefore important that you check your child well and combat any infection with head lice as 
soon as possible. 
- Special products to combat and combat head lice are available at pharmacies and chemists. 
- Weekly follow-up at home is important. 

 
Groep 5-6 
Na een rare periode van thuiswerk en vakantie 
zijn we alweer een paar weken hard aan het werk 
op school. Wat hebben we de afgelopen weken 
zoal gedaan: 
- Positief roddelen – we hebben elkaar 

werkelijk bladzijdes vol complimenten 
gegeven; 

- Een persoonlijke mindmap gemaakt – Wat 
past bij jou? Waar word je gelukkig van? 
Waar ben je goed in? Alle kinderen hebben 
een mindmap over zichzelf gemaakt en aan 
elkaar gepresenteerd. Deze hangen nu in de klas;  

- Vorige week hebben we Citotoetsen geoefend en deze week zijn we begonnen met het 
maken van de Citotoetsen; 
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- Van taal hebben we thema sport afgerond en een begin gemaakt met het nieuwe thema 
‘Spijsvertering’ – welke weg legt het voedsel af van het moment dat het in je mond gaat 

tot het uiteindelijk in de wc terecht komt? In de 
klas praten, kijken, lezen en schrijven we o.a. over 
organen, poep en ontlasting en moppen, gepast 
en ongepast taalgebruik. Dat is soms erg grappig, 
maar ook wel eens een beetje ongemakkelijk; 
- Bij geschiedenis zijn we begonnen met het 
thema Ridders en kastelen waarin het begin van 
de middeleeuwen centraal staat; 
- We hebben veel 
samen gespeeld 

en samen gewerkt tijdens verschillende 
(spel)activiteiten – welke (spel)regels spreken we af? 
Hoe houd je je aan de (spel)regels? Op welke manier 
kan iedereen meedoen? Welk plan maken we? Welke 
tactiek passen we toe? Hoe kunnen we samenwerken 
en hoe ga je om met winnen en verliezen?  

- Het automatiseren t/m 20 en de tafeltjes zijn we bij 
rekenen weer veel aan het herhalen; 

- De spreekbeurten zijn gepland en het stappenplan voor het voorbereiden is dinsdag mee 
naar huis gegaan.  

Kortom, in groep 5-6 zitten we niet stil en zijn we met heel veel diverse dingen bezig en 
wordt er veel geleerd.  
 
After a strange period of working from home and vacation, we have been working hard at school for 
a few weeks now. What have we done in recent weeks: 
⦁ Positive gossip - we actually gave each other pages of compliments; 
⦁ Created a personal mind map - What suits you? What makes you happy? What are you good at? All 
children have created a mind map about themselves and presented it to each other. These are now 
hanging in the classroom; 
⦁ Last week we practiced Citotoesen and this week we started making the Cito tests; 
From language, we have rounded off the theme of sports and started on the new theme "Digestion" - 
what path does food travel from when it enters your mouth until it finally ends up in the toilet? In 
class we talk, watch, read and write about, among other things, organs, poo and faeces and jokes, 
appropriate and inappropriate language. That is sometimes very funny, but also a bit uncomfortable 
at times; 
⦁ In history we started with the theme Knights and castles in which the beginning of the Middle Ages 
is central; 
We have played and worked together a lot during various (game) activities - which (game) rules do 
we agree on? How do you keep to the (game) rules? How can everyone participate? What plan are 
we making? What tactics do we use? How can we work together and how do you deal with winning 
and losing? 
⦁ Automating up to and including 20 and the tables we are repeating a lot when calculating; 
⦁ The speaking engagements have been planned and the step-by-step plan for preparation went 
home on Tuesday. 
In short, in group 5-6 we do not sit still and we are busy with many different things and a lot is 
learned. 
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Groep 7-8 
Cito- toetsen 
Afgelopen week hebben de kinderen hard gewerkt aan de Cito-toetsen. De onderdelen  begrijpend 
lezen, rekenen, spelling en werkwoord spelling zijn getoetst. Komende week gaan we nog verder met 
het technisch lezen: AVI en DMT wordt dan nog afgenomen. 
 
Lentekriebels 
Komende week zullen we in de middagen werken aan het 
project Lentekriebels. In dit project hebben we aandacht 
voor de seksuele ontwikkeling. We praten o.a. over de 
veranderingen van het lichaam bij jongens en meisjes in 
de puberteit, verliefdheid, veilig vrijen en de media. Alle 
lessen zijn speciaal gemaakt voor leerlingen van groep 7 
en 8. 
 
Theoretisch verkeersexamen 

Het VVN theoretisch Verkeersexamen vindt voor de schoolregio Zuid plaats op woensdag 31 maart. 

Groep 7 zal aan dit examen deelnemen. In de klas zijn we al gestart met het oefenen van oude 

examens. Ook kan uw kind thuis oefenen via onze website: https://examen.vvn.nl/oefenen  

Cito-tests 
Last week the children worked hard on the Cito tests. The components reading comprehension, 
arithmetic, spelling and verb spelling were tested. Next week we will continue with the technical 
reading: AVI and DMT will then be administered. 
 
Lentekriebels 
Next week we will work in the afternoons on the Lentekriebels project. In this project we focus on 
sexual development. We talk about changes in the body in boys and girls during puberty, falling in 
love, safe sex and the media. All lessons are specially made for students of groups 7 and 8. 
 
Theoretical traffic exam 
The VVN theoretical Traffic Exam will take place for the South school region on Wednesday 31 March. 
Group 7 will participate in this exam. In class we have already started practicing old exams. Your child 
can also practice at home via our website: https://examen.vvn.nl/oefenen 
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