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Nieuwsbrief 15     

 6 december 2018 

ALGEMEEN 
 

Sinterklaasfeest 
Sinterklaas heeft onze school 
bezocht. Alles is toch nog 
goed gekomen dus…  
De piet had de kaart in de 
hand die de kinderen vorige 
week geplakt hadden. Met 
deze kaart rende de Piet door 
het park en was op zoek naar 
de school. De kinderen 
zongen uit volle borst en 
uiteindelijk zag Piet ons. Snel 
haalde ze Sinterklaas en 
konden we het feest in de aula verder vieren. Hier lieten de Pieten vol trots zien dat ze al 
goed konden lezen en schrijven. Nou ja…..bijna dan…. 
Sint had voor iedere klas cadeautjes bij. In de groepen 5-6 en 7-8 zijn er mooie gedichten en 
surprises gemaakt. Het was een heerlijk ochtendje! 

 
Team basisschool aan ’t Heike 

 
Kerstfeest                          
Bijna is het weer zover…  
donderdag 20 december hebben wij weer onze fantastische kerstviering.  

Kerstworkshops                        
De kinderen nemen in de ochtend, van 10.30 uur tot 12.15 uur, deel 
aan allerlei verschillende workshops.  
Hiervoor zijn we nog op zoek naar ouders, opa’s en oma’s die deze 
ochtend kunnen komen helpen. Bij iedere groep hangen lijsten 
waarop u zich in kunt schrijven.  

Belangrijke data 
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 
Flyer Sjors Creatief 
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Tevens zijn we voor de kerstworkshops nog op zoek naar oude sokken en restjes stof.   
Kerstdiner 
’s Avonds zal er in alle groepen een kerstdiner plaatsvinden. Voor 
dit diner is het de bedoeling dat alle kinderen enkele hapjes vanuit 
thuis meebrengen. Het is niet nodig om dit voor de hele klas te 
maken. Bij het maken van hapjes kunt u denken aan kersttradities 
vanuit verschillende culturen.  
Bij elke groep hangt een lijst waarop u kunt noteren welke hapjes 
uw zoon/dochter meebrengt naar het diner. 
Heeft uw kind een allergie verzoeken wij u vriendelijk om contact 
op te nemen met de leerkracht om te bespreken wat uw kind wel 
en niet mag hebben, zodat we samen kunnen kijken naar 
alternatieven. 
 
 

 
Daarnaast nog wat organisatorische zaken: 

 Dit jaar gaan alle kinderen tot 15.00 uur naar school.  

 We vragen alle kinderen zelf een bord, beker, mes, lepel en vork mee te brengen. Deze 
graag in een plastic tas meenemen, voorzien van naam en klas. 

 De deuren van de school gaan om 17.15 uur open. Ouders of kinderen die nog hapjes 
komen brengen, kunnen deze in de klas zetten. Alle ouders en kinderen verwachten we 
daarna in de aula, waar de kinderen om 17.30 uur voor alle ouders een muzikaal 
optreden verzorgen; 

 Om 17.45 uur start het diner in de klas. Ouders kunnen hier helaas niet bij aanwezig zijn.  
Om 19.00 uur kunt u uw kind(eren) weer ophalen in de klas.  

 
Namens de kerstcommissie, Monique van Lieshout en Rian Huijbers 
 
UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3-4 
Vreedzame school 
In het huidige blok van de Vreedzame school leren de kinderen hoe 
conflicten ontstaan en hoe ze hiermee om kunnen gaan.   
De verschillende manieren van reageren op een conflict, win-
winoplossingen en het leren uitpraten van een conflict komen aan de orde. 

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de drie petten: 
Rode pet: agressief reageren, ruzie maken, zin 
doordrijven. 
Blauwe pet: weglopen, negeren, niet je mening 
geven. 
Gele pet: samen met elkaar praten, een oplossing 
zoeken.  
Ook wordt er gebruik gemaakt van het stappenplan 
praat het uit! 
De volgende begrippen komen er aan de orde: 
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Conflict: je zit elkaar in de weg, je bent het niet met elkaar eens. 
Win-winoplossing: een oplossing waarbij je allebei tevreden bent. 
We besteden dit blok extra aandacht aan de volgende afspraak: 
We lossen conflicten samen op en gebruiken hierbij de gele pet. 

Sinterklaas speurtocht 
Vorige week donderdag 
troffen de kinderen een 
instructietafel aan met een 
heleboel losse letters, 
plaatjes én een brief van 

Piet. Voor enkele kinderen waren er de 
ontbrekende kaartjes, maar voor de meeste 
kinderen had Piet ergens in de school ook nog 
pakketjes met kaartjes achtergelaten. We zijn die morgen gaan zoeken in de speelzaal, het 
magazijn en zelfs in de directiekamer vonden we nog kaartjes.  
De kinderen ontdekten ook verscheurde en verfrommelde stukken van een plattegrond. Die 
plattegrond konden we compleet maken, omdat groep 1/2 ook losse stukken had 
gevonden.  
Even later kwam Piet zelf op school en alle kinderen lieten de aan elkaar geplakte 
plattegrond aan hem zien. En weet je wat Piet zei: “oh, ik had er even niet aan gedacht dat 
Sint de route nodig zou kunnen hebben om op zijn verjaardag, 5 december, ook even op 
basisschool aan t Heike aan te komen”. Zo beloofde Piet om de plattegrond voor Sint mee te 
nemen.  

 
En wat bleek op 5 december kwam Piet 
inderdaad aan met de kaart. Hij wist alleen 
niet waar Sint en de andere Pieten waren. 
Gelukkig konden de kinderen hard zingen en 
kreeg Piet de anderen gevonden. 
 
Binnen lieten de pieten zien dat ze echt 
hadden geleerd om te lezen. Toppie! 
 

 
 
Groep 7-8 
Vanuit het Voortgezet Onderwijs. 
Augustinianum  
Augustinianum (school voor Gymnasium, Atheneum en Havo)  houdt een open dag op 
zondag 27 januari van 11.00 tot 14.30 uur. Woensdag 20 februari zijn er minilessen voor 
leerlingen van groep 8. Opgeven kan via de website. 
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