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Nieuwsbrief 2
27 augustus 2020

Belangrijke data
www.basisschoolaantheike.nl
01-09 t/m 03-09 Kennismakingsgesprekken
02-09 Algemene Ledenvergadering Oudervereniging (ALV) 20.00u
10-09 Infoavond groep 8 PO-VO 19.30u (A-J) en 20.15u (K-Z)
21-09 Studiedag alle leerlingen vrij

Bijlagen
Brief aanmelden Parro
Jaarkalender

WIST U DAT…..
Wist U dat… Juf Jindra deze week gestart is als locatieleidster van de school?
Wist U dat… We gisteren genoten hebben van een heerlijk schoolontbijt?
Wist U dat… U aanstaande maandag 31 augustus een informatieboekje ontvangt over de
groep van uw kind? Zo hopen we u toch te kunnen informeren over het reilen en zeilen in de
klas nu de informatieavond niet door kan gaan.
ALGEMEEN
Uitnodiging ALV: een bijeenkomst voor alle ouders/verzorgers
Je mag mee beslissen over wat jij belangrijk vindt voor jouw kind
Eén keer per jaar organiseert de oudervereniging van basisschool aan ’t Heike een
bijeenkomst voor alle ouders/verzorgers van kinderen die onderwijs genieten op onze
school. De bedoeling van deze algemene ledenvergadering (ALV) is dat het bestuur vertelt
over de plannen die er zijn met de vereniging, verantwoording aflegt voor het afgelopen
(financiële) jaar, voorstellen voorlegt aan de ouders/verzorgers waar we deze avond met z’n
allen over stemmen. Ook bespreken we al gemaakte beslissingen en andere zaken die de
vereniging aangaan.
U bent van harte welkom op deze avond. I.v.m. alle coronamaatregelen vragen wij U zich
vooraf aan te melden via: aantheike@veldvest.nl
Namens bestuur Oudervereniging, Mireille de Waal-de Rooij
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Inschrijven kennismakingsgesprekken / PARRO
Op dinsdag 1 september, woensdag 2 september en donderdag
3 september staan de kennismakingsgesprekken gepland. Normaal
gesproken kunt U zich hiervoor intekenen via de lijsten die bij elke
klas hangen. Gezien de maatregelen rondom corona is dit op deze
manier niet mogelijk.
We hebben gezocht naar een alternatief en zijn uitgekomen op de PARRO-app.
Parro is een oudercommunicatiemiddel waarbij we niet alleen oudergesprekken kunnen
plannen, maar tevens de communicatie tussen ouders en school willen versterken. In deze
app wordt u als ouder gekoppeld aan de groep van uw kind. Leerkrachten kunnen hier ook
foto’s delen en informatie geven over activiteiten die plaatsvinden in de klas. Via deze app
kunt u ook aangeven of u kunt helpen bij activiteiten en dus ook de oudergesprekken
worden hiermee digitaal gepland. Voor meer informatie klik op de
link: https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders.
De komende periode gaan wij als schoolteam ons hier verder in verdiepen en zullen we
steeds meer gebruik gaan maken van de Parro-app.
In de bijlage vindt u een brief waarin uitgelegd staat hoe u toegang kunt krijgen tot de app.
Vanaf vrijdagmiddag kunt u zich inschrijven voor de kennismakingsgesprekken.
Team basisschool aan ‘t Heike

Schoolontbijt
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen het
nieuwe schooljaar geopend door middel van
een heerlijk ontbijt. Alle groepen hadden een
korte spreuk of liedje voorbereid om zich voor
te stellen aan elkaar, waarna het smullen kon
beginnen.
Dank je wel PLUS voor al het lekkers en
ouders voor het (op afstand) organiseren!
Team basisschool aan ’t Heike
UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Thema ‘Dit ben Ik!’
Voor sommige kinderen was het even spannend, maar wat was het fijn om weer naar school
te gaan! Veel nieuwe indrukken maar vooral veel gezelligheid deze eerste week. We hebben
veel leuke spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen en lekker gespeeld met elkaar.
Natuurlijk moest er ook (een beetje) gewerkt worden. We hebben geoefend met de routines
in de klas en ook al zelfstandig een werkje uit de kast gemaakt.
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Komende week gaan we starten met het thema: ‘Dit ben ik!’ Deze week hebben we hier
alvast een beginnetje mee gemaakt. Zo hebben we lichaamsdelen leren benoemen en
hebben we samen het liedje hoofd, schouders, knie en teen gezongen. De komende weken
gaan we nog veel meer leren over wie wij zijn.

Groep 3-4
Spanning!
Dat was toch wel even heel spannend voor
een aantal kinderen. De eerste dag naar
groep 3-4 toe. En dan moet ik natuurlijk
alles al meteen kennen en kunnen dachten
sommige kinderen. Gelukkig weten ze nu
dat dat echt niet hoeft en dat het heel
gewoon is dat je niet alles meteen al weet
en kunt. En naast verschillende
wiebelkonten waren er ook verschillende
wiebeltanden in de groep.
Gelukkig vonden de kinderen het ook wel weer heel gezellig en fijn in de groep en is er volop
verteld over de vakantie. We zijn dan ook fijn gestart met de groep en hebben al mogen
genieten van een heerlijk schoolontbijt.
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Veilig leren lezen groep 3
In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de
methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze
methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken).
Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert.
In kern start maakt uw kind kennis met klasgenootjes, het lokaal, de juf/meester, de regels in
de klas enzovoorts. Het thema van de kern is: ‘Jij en ik’. Uw kind maakt via het verhaal bij
deze kern ook kennis met opa, zijn kleindochter Kim en haar vriendje Sim. Zij wonen op het
Puddingboomplein. Kim heeft in dit verhaal net de ‘i’ geleerd en gaat op het plein op zoek
naar deze letter.
De kinderen leren de komende twee weken de letters: i, k, m, s, en ze leren met die letters
korte woordjes te maken en die te lezen, zoals: ik, kim en mis. Ook leren ze het verschil
tussen leesletters en schrijfletters, de betekenis van nieuwe woorden, samen een verhaal
lezen en praten over een verhaal, en regels en afspraken die gelden in de groep.
Het komende halfjaar krijgt uw kind aan het eind van elke kern een kleurplaat mee naar huis.
Alle kleurplaten samen vormen een letterboom. Uw kind krijgt binnenkort het eerste deel
van de letterboom mee. Dit is een kleurplaat waarop opa het verhaal over de letter ‘i’
voorleest aan Kim en Sim. Wie goed kijkt, ziet dat de letter ‘i’ een aantal keren verstopt zit in
de kleurplaat. Deze kleurplaat is de onderkant van de stam van de letterboom. Aan het eind
van kern start krijgen de kinderen deel twee van de letterboom mee naar huis. Hierop staan
de letters die de kinderen hebben geleerd.
Uw kind kan aan de hand van de plaat vertellen wat het heeft geleerd. De groei van de boom
kunt u zien als de groei van de letterkennis van uw kind. Na kern 6 zijn alle letters
aangeleerd en is de boom helemaal ‘volgroeid’. We hopen dat u thuis een mooi plaatsje voor
de boom uitkiest!
Groep 5-6
We zijn weer begonnen!
De eerste schoolweek van dit schooljaar in groep 5-6 zit er alweer bijna op! We hebben
gezellige eerste dagen gehad waarin we allerlei spelletjes hebben gedaan om elkaar beter te
leren kennen en om te oefenen om met elkaar samen te werken. Dat is fijn, omdat sommige
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kinderen nog nooit eerder bij elkaar in de klas hebben gezeten. Bovendien is plezier maken
met elkaar ook erg belangrijk om het samen fijn te hebben in de klas. Er is ook met elkaar
besproken hoe we het graag zouden willen in groep 5-6, zodat het voor iedereen een fijn
schooljaar kan worden.
Groep 5 heeft natuurlijk voor het eerst gewerkt op de Chromebooks. Dat was best wel
speciaal, het ging eigenlijk direct al erg goed. Sowieso hebben we gemerkt dat er ontzettend
harde werkers zitten in groep 5-6. En de kinderen willen dit schooljaar ook veel gaan leren.
Dat hebben ze geschreven op de luchtballonnen die ze deze week gemaakt hebben. Wat
knap dat kinderen nu al kunnen aangeven waar ze heel goed in zijn en wat ze moeilijk
vinden. Dit schooljaar gaan we daar met elkaar mee aan de slag. We hebben in ieder geval
een fijne start gemaakt samen!
Deze week is er een start gemaakt met taal thema ‘Noodweer’. Daarbij worden allerlei
woorden over het weer geleerd, de vergrotende en overtreffende trap zijn aan bod geweest
en we hebben gesproken over storm op het strand.
Bij rekenen gaat het over het tellen met sprongen van 10 en 100 en er wordt volop gewerkt
aan het opfrissen van de sommen t/m 20 en de tafeltjes.
De lessen van spelling staan in het teken van herhaling van de categorieën van afgelopen
jaar.
Donderdag zijn we ook gestart met natuur. Dit thema gaat over ‘weer en klimaat’.
Groep 7-8
Start schooljaar in groep 7-8
De eerste schoolweek zit er weer bijna op. Er
heerst een gezellige en rustige (werk)sfeer in
de klas. De eerste dag hebben we
vakantieverhalen verteld aan elkaar, zijn veel
spullen uitgedeeld, hebben we
kennismakingsspelletjes gespeeld, is de eerste
rekenles een feit en werd er natuurlijk het
e.e.a. uitgelegd over het reilen en zeilen in
groep 7-8. Deze eerste weken staan in het
teken van groepsvorming en kennismaking met elkaar. Ook het maken van de
verjaardagskalender is een belangrijke en gezellige bezigheid deze eerste week.
Verder zijn we natuurlijk gestart met de verschillende schoolvakken:
•
•
•
•

Bij taal gaat het thema over Nederland, de gebruiken en de dialecten
Het eerste thema van Natuur gaat over de wereld om je heen en komen de kinderen
veel te weten over hout.
Tijdens spelling herhalen we dit blok verschillende categorieën en regels.
De eerste rekenlessen hebben beide groepen gecijferd: groep 7 optellen en
aftrekken, groep 8 ook vermenigvuldigen en delen.

Al met al een goede start van dit schooljaar!
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