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Nieuwsbrief 18     

 9 januari 2020 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat…..wij een BEELDKRANT hebben hangen bij de ingang? 
Wist u dat…..we op 7 februari een VIP-ochtend organiseren voor peuters en hun ouders? 
Wist U dat…..de kinderen van groep 1-8 VIP-kaartjes voor CinemaGold kunnen winnen als      
ze de poster van de VIP-ochtend met zichzelf op de foto zetten en deze mailen naar 
school? 
 
ALGEMEEN  

 
Staking leerkrachten donderdag 30 en vrijdag 31 januari   
Hierbij willen wij u informeren dat de vakbonden een nieuwe staking 
uitgeschreven hebben op donderdag 30 en vrijdag 31 januari aanstaande.  
Na peiling onder de leerkrachten van onze school is gebleken dat de stakingsbereidheid 
dusdanig groot is dat er op donderdag 30 en vrijdag 31 januari geen onderwijs gegeven kan 
worden en de school die dag gesloten blijft.  
In de bijlage treft u een brief met meer informatie.  
  
Team BS aan ‘t Heike  
 
Samenspel peuters - kleuters 
Volgende week starten we met Samenspel.  
Dit is een moment waarop peuters (met hun ouders) en kleuters samen spelen en leren. Zo 
bereiden we peuters alvast goed voor op de basisschool.  
Alle broertjes/zusjes die nog niet op school zitten: kom spelen op woensdag 15 januari om 
9.30u! Eerst wordt het thema 'Dinosaurus' geopend met een prachtig verhaal in de 
speelzaal! Daarna knutselen we samen in de klas nog eventjes verder. 
De kinderen van school en de peuters kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd. De mooiste 
tekening verdient een dino-prijs!  

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
21-01  Schoolraad 
30-01 Staking, school gesloten 
31-01 Staking, school gesloten 
07-02  ‘VIP’ Kijkochtend 
  
Bijlagen 
Folder Stichting Samen Sportief 
Brief staking leerkrachten 
Flyer VIP-kijkochtend 
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VIP-kijkochtend voor nieuwe leerlingen 
Op vrijdagochtend 7 februari 2020 van 9.00 uur tot 
11.00 uur organiseren wij als Basisschool aan ‘t Heike 
een speciale VIP-kijkochtend.  
Tijdens deze ochtend leggen wij de rode loper uit 
voor alle ouders met peuters. We laten zien wat we 
doen op school en alles kan gevraagd worden aan 
zowel teamleden als aanwezige ouders van de 
oudervereniging. Voor onze VIP's is er van alles te 
doen, van een blote voetenpad tot spelletjes en van 
welkomstcocktails tot een loterij!  
De kinderen van onze school vragen we ook hun best 
te doen om de VIP-kijkochtend onder de aandacht te brengen. Alle kinderen zullen 
komende week twee postertje ontvangen, waarop de VIP-kijkochtend wordt aangekondigd. 
Wij verzoeken u één poster voor het raam op te hangen en de andere te geven aan ouders 
van jonge kinderen die bij u in de straat wonen, om hen zodoende attent te maken op de 
VIP-kijkochtend. 
Voor de kinderen van onze school maken wij er zelfs een ludieke wedstrijd van: maak een 
leuke foto van jezelf met de poster die op het raam hangt en mail deze naar school: 
aantheike@veldvest.nl. Helemaal leuk zelfs als deze op Facebook/Instagram gezet wordt en 
daarin onze school getagd wordt. Degene met de leukste foto wint twee VIP-kaartjes voor 
CinemaGold! 
 

Team BS aan ‘t Heike 
 

UIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Dinosaurus 

Na een heerlijke vakantie zijn we afgelopen maandag weer vol 
nieuwe energie gestart met school. Juf Renate had in de 
bossen een mandje met eieren gevonden, zonder mama. Dat 
mandje heeft ze meegenomen naar school en aan de kinderen 

de vraag, wat zou er nou in dat 
ei zitten? Een vogel, een 
schildpad, of een kikker 
misschien? Misschien zelfs wel 
een dinosaurus!  

Vol enthousiasme zijn we in het 
thema gedoken. We maken een dino-ei van papier-maché, 
graven als echte archeologen een dinosaurus skelet op en 
leren hoe de verschillende dinosaurussen heten. Dus vraag 
gerust wat het verschil is tussen een triceratops en een 
stegosaurus, we leren het allemaal! 
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Groep 5-6 
Voorstelling Veldhoven danst! 
Na 7 weken oefenen was het op 
zaterdag 21 december dan 
eindelijk zover… de eindshow 
van Veldhoven danst! Na de 
generale repetitie en een tijdje 
wachten mochten een aantal 
leerlingen later in de middag de 
aangeleerde dans op het 
podium in theater de Schalm 
laten zien aan ouders, 
broertjes, zusjes, opa’s, oma’s 
en andere bekenden. In hun 
speciale dansoutfits straalden 
de jongens en meisjes op het 
podium. Wat waren ze enthousiast en wat hebben ze goed! 
Via deze weg willen we de hulpmoeders van deze dag bedanken.  

Veldhoven tennist! 
De gymlessen staan de komende vier weken in het teken van Veldhoven Tennist! De 
tennislessen worden georganiseerd door Brede School Veldhoven en gegeven door Max. 
Door middel van allerlei activiteiten en spelvormen, met en zonder racket, wordt er tijdens 
deze lessen gewerkt aan het balgevoel van leerlingen en ze maken kennis met de sport 
tennis. Ook voor Veldhoven Tennist! is er een naschools aanbod.  

Spreekbeurten  
De boekbesprekingen in groep 5-6 zijn voor de kerstvakantie afgerond. De leerlingen van 

groep 5 hebben kennisgemaakt met het houden van een boekbespreking 
en de leerlingen van groep 6 hebben hun eerdere ervaringen benut bij 
het geven van hun boekbespreking van dit jaar.  Met het afronden van 
deze besprekingen, is tevens de start gemaakt voor de spreekbeurten.   
De leerlingen van groep 5-6 hebben vandaag uitleg gekregen over het 
voorbereiden en houden van een spreekbeurt. In de klas is in overleg 
met de leerlingen een planning gemaakt met de data waarop de 
spreekbeurten plaats zullen vinden. Alle leerlingen krijgen het 
stappenplan voor de voorbereiding van de spreekbeurt a.s. dinsdag mee 
in hun huiswerkmap.    

Blad basiskennis meten en meetkunde  
Afgelopen dinsdag hebben alle leerlingen van groep 5-6 een blad met basiskennis met 
betrekking tot meten en meetkunde mee naar huis gekregen. Hierbij valt te denken aan 
standaardmaten, maanden van het jaar enz. Deze kennis is een belangrijke basis voor het 
rekenen en de algemene kennis van leerlingen in groep 5-6. Zou u hier thuis met uw zoon of 
dochter aandacht aan willen besteden? In de klas is hier uiteraard ook veel aandacht voor en 
wordt er teruggekomen op deze kennis.   
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Groep 7-8 
Citotoetsen 
In de week van 13 januari worden de midden toetsen van de CITO afgenomen 
in groep 7 en 8. Het zou fijn zijn als er in de ochtenden geen afspraken 
gemaakt worden bij de tandarts, orthodontist e.d. 

 

 

 

 


