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Nieuwsbrief 19     

 17 januari 2019 

ALGEMEEN 
 

Vragenlijst NIEUWSBRIEF 
Beste ouders/verzorgers,  
Het team en de MR zijn samen in overleg hoe de communicatievoorziening en informatie 
naar ouders geoptimaliseerd kan worden. We krijgen, zowel vanuit de 
oudertevredenheidsenquête als vanuit individuele ouders, signalen dat de nieuwsbrief in zijn 
huidige vorm niet altijd of volledig wordt gelezen.  
Via deze vragenlijst willen we inventariseren hoe de huidige nieuwsbrief wordt gelezen, hoe 
u als ouder/verzorger de nieuwsbrief ervaart en welke wensen/behoeften er vanuit u als 
ouder(s) zijn rondom communicatie- en informatievoorziening.  
 
We willen u daarom vragen even tijd te nemen voor het invullen van onderstaande vragen. 
De vragenlijst wordt vandaag uitgedeeld aan het oudste kind. Tevens kunt u deze vragenlijst 
vinden in de bijlagen van deze nieuwsbrief. 
U kunt de vragenlijst inleveren tot volgende week vrijdag 25 januari bij de leerkracht van uw 
oudste kind. 
 
Alvast hartelijk bedankt! 
 
Namens MR en team basisschool aan ’t Heike 
 
 
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 

Belangrijke data 
30-01  Peuterkijkochtend 9.00 uur – 11.00 uur 
11-02  Studiedag, alle leerlingen vrij 
 
 
Bijlagen 
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Flyers Brede School Veldhoven 
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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 deze 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 
 
 

 
Schoolkorfbaltoernooi                                                                                                                 
Elk jaar wordt er door korfbalvereniging SDO een 
schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. Dit jaar wordt 
het INTERSPORT Schoolkorfbaltoernooi gehouden op 
zaterdag 13 april van 12.00 uur tot 17.00 uur.  
Het schoolkorfbaltoernooi is voor alle leerlingen van groep 3 tot en met groep 8. Kinderen 
die zich inschrijven voor het schoolkorfbaltoernooi worden ingedeeld in teams. De teams 
zullen bestaan uit minimaal 4 kinderen van groep 3 t/m 5 en minimaal 8 kinderen per team 
uit groep 6 t/m 8. Vorige jaren hebben enkele leerlingen van onze school een team gevormd 
met leerlingen van een andere school. Dat behoort dus ook tot de mogelijkheden. 
Na afloop van het korfbaltoernooi zal er om 18.30 uur een disco zijn in de kantine van 
korfbalvereniging SDO. 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 die meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi mogen 
voorafgaand aan het toernooi 2x komen trainen. Deze trainingen zijn op zaterdag 6 april van 
10:30 uur tot 12:00 uur, en op woensdag 10 april van 18:00 uur tot 19:15 uur. 
 
Leerlingen uit groep 1 en 2 worden van harte uitgenodigd om op zaterdag 13 april allerlei 
leuke sportieve spellen te komen doen. Sport en Spel is een laagdrempelige activiteit bij 
korfbalvereniging SDO en het gaat om het plezier en het samen spelen van kinderen.  
Er worden geen wedstrijden gespeeld, maar er worden tikspelletjes gedaan, estafettes 
gelopen, er is aandacht voor balvaardigheid en natuurlijk het mikken op korven zoals dat bij 
het korfballen gedaan wordt.  
 
Inschrijven kan t/m vrijdag 22 februari. Voor de teams van het schoolkorfbaltoernooi en de 
groepen voor Sport en Spel is begeleiding van ouders wenselijk. Dit kan worden aangegeven 
op de inschrijflijst. De inschrijflijst voor de Sport en spel hangt bij het lokaal van groep 1-2. 
De inschrijflijst voor het schoolkorfbaltoernooi hangt in de gang tussen lokaal 5-6 en 7-8.     

We hopen dat ook dit jaar weer een of meerdere teams vanuit onze school mee zullen doen.                                        

Rian Huijbers, sportcoördinator. 
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UIT DE GROEPEN 

 
Groep 3-4 
Blauwe vingers                                                                                                                                                         
Misschien heeft u het al ontdekt of gehoord dat we afgelopen week in groep 4 gestart zijn 
met het schrijven met vulpennen, rollerpennen en balpennen. De kinderen hebben de 
verschillende pennen uitgebreid geprobeerd waarna ze de pen hebben gekozen die ze zelf 
het fijnste en mooiste vonden schrijven. 
 
Cito’s  
Eind januari worden de CITO-toetsen van de verschillende vakken afgenomen in zowel groep 
3 als 4. Om de kinderen te laten wennen aan de verschillende toetsvormen oefenen we deze 
week met verschillende oefenboekjes.  
 
 
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.  
 
Spreekbeurten 
De boekbesprekingen in groep 5-6 zijn 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 daarop de data waarop de 
spreekbeurten plaats zullen vinden. Alle leerlingen hebben het 
stappenplan voor de voorbereiding van de spreekbeurt ontvangen.        

 
Automatiseren 
Zoals u eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen vormt het automatiseren een 
belangrijke basis voor de rekenontwikkeling van kinderen. Daarom is hier in de klas dagelijks 
aandacht voor. Inmiddels is er in groep 5-6 deze week gestart met een groeigrafiek voor het 
automatiseren. Elke maand maken de leerlingen gedurende één minuut plussommen, 
minsommen en tafeltjes. In een staafgrafiek houden ze hun ontwikkeling bij. Ook is er een 
klassikale staafgrafiek. Hierdoor krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen groei en wordt ook 
gestimuleerd om als klas een groei door te maken.  
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Percussie lessen 
Afgelopen vrijdag is in groep 5-6 de lessenreeks Percussiebende 
gestart. Gedurende zeven weken zal meester Pieter van 
muziekschool Art4U de leerlingen kennis laten maken met allerlei 
vormen van percussie. En dat is veel meer dan drums… Tijdens de 
eerste lessen zijn er al een heleboel bijzondere instrumenten uit allerlei delen van de wereld 
voorbijgekomen. Uw zoon of dochter kan u hier vast en zeker meer over vertellen. Volgende 
weken mag iedereen zelf aan de slag, letterlijk zelfs, want meester Pieter brengt dan een 
drumstel mee! 
 
Veldhoven Tennist! 
De gymlessen vanaf afgelopen maandag en de komende drie weken staan in het teken van 
Veldhoven Tennist! De tennislessen worden georganiseerd door Brede School Veldhoven en 
gegeven door Robin van Sportivity Service. 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. Na afloop van de eerste les was er 
volop enthousiasme te merken met de leerlingen.  

Ook voor Veldhoven Tennist! is er een naschools aanbod. Zie 
hiervoor de bijlage bij de nieuwsbrief.  
 

 
 
 
                         

http://www.bredeschoolveldhoven.nl/

