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Nieuwsbrief 18     

 10 januari 2019 

ALGEMEEN 
 

Kijkochtend voor nieuwe leerlingen 
Op woensdagochtend 30 januari 2019 van 9.00 uur 
tot 11.00 uur organiseren wij als Basisschool aan ‘t 
Heike een kijkochtend.  
Deze kijkochtend is met name bedoeld voor ouders 
die zich oriënteren op een school voor hun kind. 
Terwijl de kinderen mee mogen spelen in de 
kleutergroep, kunnen de ouders zich op informele 
wijze, onder het genot van een kopje koffie of thee, 
laten informeren over de gang van zaken op 
Basisschool aan ‘t Heike. Er is ook volop gelegenheid 
tot het stellen van vragen. Tijdens deze kijkochtend 
kunt u uw kind ook inschrijven.  
Ook de kinderen van onze school doen hun best om de kijkochtend onder de aandacht te 
brengen. Alle kinderen zullen volgende week een postertje ontvangen, waarop de 
kijkochtend wordt aangekondigd. Wij verzoeken u deze poster voor het raam op te hangen 
of om deze te geven aan ouders van jonge kinderen die bij u in de straat wonen, om hen 
zodoende attent te maken op de kijkochtend. Wij hopen op een grote opkomst!  
 
Team Basisschool aan ’t Heike 

 
Kerstviering 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde kerstviering op donderdag voor de vakantie. 
Aan het einde van de ochtend zijn alle leerlingen, onder begeleiding van een grote groep 
hulp(groot)ouders en begeleiders, creatief aan de slag geweest tijdens diverse 

kerstworkshops. Er zijn werkelijk prachtige creaties 
gemaakt!  
In de middag werden in de klassen de nodige 
voorbereidingen getroffen voor het kerstdiner wat  
’s avonds plaatsvond. Na een gezamenlijke muzikale 
opening in de aula, waarbij alle feestelijk geklede 
leerlingen bewonderd werden, werd de avond 

Belangrijke data 
15-01  Schoolraad gaat niet door!! 
30-01  Peuterkijkochtend 9.00 uur – 11.00 uur 
 
 
Bijlagen 
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voortgezet in de klassen. Ook de kerstdiners waren fantastisch! In alle klassen was vrijwel 
alles op van de heerlijk gemaakte hapjes. Wat had iedereen goed zijn of haar best gedaan 
om er een gevarieerd en lekker diner van te maken. 
 
We willen iedereen die heeft bijgedragen aan het mogelijk maken van deze gezellige 
kerstviering hiervoor hartelijk bedanken.  
 
Namens de kerstcommissie, Cissy Fennis, Monique van Lieshout en Rian Huijbers 
 
 
Schoolraadvergadering                                                                                                                                        
Dinsdag 15 januari stond een Schoolraadvergadering gepland.  
Deze gaat niet door!! 

Wendy van Ginkel, secretaris Schoolraad 

 
UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2  
Thema: ‘Lars de kleine ijsbeer’ (boek)  
In dit thema gaan we aan de slag met techniek. Zo komt magnetisme, 
symmetrie, drijven en zinken aan de orde. Dit alles zal spelenderwijs 
aangeboden worden. Zo zie je in de huishoek (poollandschap) dat er 
vissen gevangen kunnen worden met magneetjes. 
In een nieuwe bouwhoek liggen allerlei materialen waarmee we 
symmetrische gebouwen proberen te maken. In de watertafel gaan 
we aan de slag met ijs en water.  
Daarnaast gaan we aan het werk met constructiematerialen waarmee 
we naar aanleiding van een voorbeeld gaan proberen om dit zo goed 
mogelijk na te maken. 
 
Winterwandeling 
Op 5 februari gaan we naar de Vlasroot. In de herfst hebben we dit pad ook gelopen en 
hebben we activiteiten omtrent de herfst gedaan. Nu gaan we kijken hoe de natuur 
veranderd is en gaan we bijpassende spelletjes doen. Hierbij kunnen we weer wat hulp 
gebruiken. Mocht u leuke ideeën hebben en wilt u deze graag mee helpen uitwerken, dan 
horen wij dat graag.  
 
 
Groep 5-6 
Blad basiskennis meten en meetkunde 
Aanstaande dinsdag krijgen alle leerlingen van groep 5-6 een blad met basiskennis met 
betrekking tot meten en meetkunde mee naar huis. 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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Schoolschaatsen 
De laatste vrijdag voor de vakantie heeft groep 5-6 sportief afgesloten met het jaarlijkse 
schoolschaatsen. Hier werd al weken naar uit gekeken. Vol goede moed en soms een klein 
beetje spanning vertrok iedereen naar de schaatsbaan. Na het aandoen van de schaatsen 
was het eerst weer even voelen en ervaren hoe glad het ijs ook al weer was. Sommige 
leerlingen hebben eerst even geoefend op het kleine oefenbaantje. De andere leerlingen 

kregen ‘schaatsles’. 
Uiteraard was er aan het 
einde ook nog tijd om zelf 
te schaatsen en te 
proberen wat iedereen 
geleerd had. Voldaan, vol 
trots dat het toch weer zo 
goed ging en met een 
paar blauwe plekken is de 
groep weer terug naar 
school gegaan.  
 

 
Show Veldhoven danst! 
Na weken intensief oefenen was het op zaterdagavond 
22 december dan eindelijk zover. De echte show van 
Veldhoven Danst. In prachtige kleding en met mooie 
haren stond een groot aantal leerlingen vol trots op het 
podium in de Schalm. Ze hebben laten zien dat het vele 
oefenen en hun enthousiasme tot een geweldige dans 
kan leiden. Het publiek in de zaal heeft dat ook nog 

eens laten merken. Het 
was een mooie ervaring 
om als klas onderdeel 
uit te maken van zo’n 
grote dansshow.  
 

 
 
Groep 7-8 
Ondersteuning door Monique van Lieshout 
Vanaf 23 januari zal juf Monique op de woensdag en vrijdag, gedurende 10 weken, 
ondersteuning bieden in groep 7-8. In de praktijk zal dit betekenen dat de groep veelal 
gesplitst gaat worden. Juf Monique zal gaan werken met groep 7 en juf Inge met groep 8. 
Naast het werken aan de reguliere lessen/methoden, kan er ook extra aandacht besteed 
worden aan de entreetoets voor groep 7, het verkeersexamen voor groep 7 en de eindcito 
voor groep 8.  
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Cito toetsen 
In de groep 7-8 zullen donderdag 10 t/m vrijdag 18 januari de Midden toetsen 
van de cito worden afgenomen. De onderdelen; rekenen, technisch lezen (AVI 
en Drie Minuten Toets), spelling (werkwoorden en niet werkwoorden) en 
begrijpend lezen worden getoetst. Deze toetsen zullen voornamelijk in de 

ochtend plaatsvinden. Bij dezen dan ook de vraag om hier zoveel mogelijk rekening mee te 
houden met mogelijke afspraken bij bijvoorbeeld de orthodontist en huisarts 
De uitslagen zullen worden besproken tijdens de oudergesprekken die gepland staan in 
februari. Tijdens de gesprekken wordt, voor de leerlingen van groep 8, ook het 
onderwijskundige rapport en het definitieve advies besproken. 
 
Vanuit het Voortgezet Onderwijs 
Praktijkschool Eindhoven  
Praktijkschool Eindhoven heeft de open dag op woensdag 16 januari van 
16.00 uur - 19.00 uur. 
 
 
                         


