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Nieuwsbrief 19     

 16 januari 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat…..morgen een filmpje wordt opgenomen met Nick Viergever van PSV en  
kinderen van groep 5-6 in de bibliotheek? 
 
ALGEMEEN  

 

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 hebben afgelopen 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. 
 
Win kaartjes voor Cinema Gold! 
Voor de kinderen van onze school maken wij er zelfs een ludieke wedstrijd van: maak een 
leuke foto van jezelf met de poster van de VIP-ochtend die op het raam hangt en mail deze 
naar school: aantheike@veldvest.nl. Helemaal leuk zelfs als deze op Facebook/Instagram 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
21-01  Schoolraad: vergadering gaat niet door! 
30-01 Staking, school gesloten  
31-01 Staking, school gesloten  
07-02  ‘VIP’ Kijkochtend  
   

Bijlagen  
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gezet wordt en daarin onze school getagd wordt. Degene met de leukste foto wint twee VIP-
kaartjes voor CinemaGold! 
 

Team BS aan ‘t Heike 
 

Schoolraadvergadering                                                                                                                                        
Dinsdag 21 januari staat een Schoolraadvergadering gepland.  
Deze gaat niet door!! 

Wendy van Ginkel, secretaris Schoolraad 
 

UIT DE GROEPEN 
 

Groep 1-2 

Dinosaurus 
Langzaamaan verschijnen er steeds meer dinosaurussen in de klas. De kinderen vinden het 
fantastisch om te leren over deze reusachtige beesten. Woensdag hebben we er een 
speciaal dagje van gemaakt. De vertelclub Samenspel heeft deze ochtend een verhaal 
verteld over de dinosaurussen Guus en Hobbel de brontosaurus. Aansluitend hebben we in 
de klas geknutseld omtrent dit thema. Leuk dat de peuters en de kinderen die al bijna bij ons 
in de klas komen ook erbij waren!  

Wat een gezellige ochtend was dat. 
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Groep 3-4 
Taal thema ‘Nodig’ 
Groep 3-4 heeft vorige week het taalthema van 
groep 4 afgesloten. Tijdens het thema ‘Nodig’ 
hebben de kinderen veel nieuwe begrippen 
geleerd. De kinderen hebben o.a. geleerd dat iets 
niet peperduur hoeft te zijn en dat het wel erg 
dierbaar kan zijn. Ook hebben de kinderen geleerd 
dat medicijnen voor sommige mensen noodzakelijk 
zijn.  

De kinderen hebben allemaal een kaartje gemaakt voor een tentoonstelling waarop ze een 
voorwerp beschreven wat voor hen heel dierbaar is. Hier hebben we een kleine 
tentoonstelling van gemaakt. 

 

                  Volgende week komen de eieren uit, denken we…… 
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BOUW 
Afgelopen vrijdag hebben Pam uit groep 4 en Jeffrey uit groep 6 gevierd dat zij samen het 
einddoel van het programma BOUW hebben gehaald. Jeffrey heeft Pam een jaar lang als 
leestutor begeleid met het programma BOUW. Dit programma oefent op een intensieve 
wijze de doelen van technisch lezen tot en met M4 niveau.  

Super goed gedaan, dame en heer, wij zijn trots op jullie! 
 

 
Groep 5-6  
Cito’s  
Ook in groep 5-6 wordt vanaf volgende week gestart met de cito’s. Deze week is 
er geoefend met de cito’s aan de hand van verschillende cito-oefenboekjes en 
voorbereidingslessen. Er is aandacht besteed aan de vraagstellingen en 
begrippen die veel voorkomen in de toetsen.   

Filmopname Scoor een boek! 
Vandaag ontvingen we het bericht dat er vrijdagmiddag 17 januari (morgen dus!) om 14.00 
uur in de bibliotheek in Veldhoven opnames gemaakt worden voor het project Scoor een 
boek!. Bij deze opnames zullen Nick Viergever en Jeslynn Kuijpers (spelers van PSV) en de 
medewerkers van PSV-tv aanwezig zijn. Voor de opnames zijn natuurlijk ook de leerlingen 
van groep 5-6 nodig, er is een minimum van 5 leerlingen nodig. Vandaag hebben in de klas 
een groot aantal leerlingen aangeven dat ze morgenmiddag bij de opnames aanwezig 
kunnen zijn. Dat zou super fijn zijn! Ik wil u vragen om voor morgen 12.15 uur mondeling of 
per mail te laten weten of uw zoon/dochter aanwezig kan zijn bij deze opnames. De 
leerlingen moeten om 13.45 uur aanwezig zijn. De opnames duren minimaal een uur, maar 
mogelijk ook langer.  
Morgenochtend zullen in de klas met de een medewerker van de bibliotheek de opnames 
voor besproken worden, zodat de leerlingen weten wat er 's middags van hen verwacht 
wordt.   
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Ukelelebende 
Vandaag heeft de eerste les van de Ukelelebende plaats gevonden. 
Tot en met half maart zal groep 5-6 elke donderdagmiddag een uur 
muziekles krijgen die in het teken staat van de Ukelele bende. Een ukelele is een minigitaar 
met 4 snaren. Gedurende deze lessenserie zullen de leerlingen een aantal akkoorden en 
ritmes leren. De lessen worden gegeven door muziekdocent Niels van muziekschool Art4U. 

 
Groep 7-8 
Robots 
Vorige week zijn we bij de natuurlessen gestart met het thema 
‘Techniek om ons heen’. Tijdens deze lessen staan we stil bij het feit 
dat we in de huidige samenleving niet meer kunnen zonder techniek. 
De kinderen leren dat er verschillende soorten robots zijn die ons 
leven makkelijker maken. 

Bij de crealessen gaan de kinderen hun eigen robot ontwerpen: Hoe 
ziet deze eruit? Wat moet de robot kunnen? Welke materialen heb 
je er voor nodig?  De kinderen gaan in groepjes een antwoord geven 
op deze vragen, ze gaan op zoek naar de materialen die ze willen 
gebruiken. Ze mogen hiervoor ook spullen vanuit thuis meebrengen. 

Flits 
In het nieuwe thema van taal hebben allen activiteiten een duidelijke link met het maken, 
kiezen en bewerken van foto’s. De kinderen leren niet alleen nieuwe woorden die een 
relatie hebben met dit thema, maar ze ontdekken ook dat de juiste foto een tekst kan 
ondersteunen. Ze gaan met elkaar in gesprek of een foto bewerkt mag worden. Ze oefenen 
in het schrijven van een krantenartikel. 

Vanuit het Voortgezet Onderwijs 
De afgelopen weken heeft er in de nieuwsbrief geregeld informatie gestaan 
over de verschillende Voortgezet onderwijsscholen in de regio. Als u nog 
behoefte heeft aan een compleet beeld van alle scholen kunt u een kijkje 
nemen op de site; scholenopdekaart.nl      
Op deze site kunt u het niveau aanvinken en je kunt ook selecteren of je op zoek bent naar 
een school met een bepaalde visie. Je kunt de scholen vergelijken en er is te zien wanneer de 
open dagen zijn.  

 

 

 

 


