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Nieuwsbrief 2   

15 september 2022 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat… we 10 nieuwe leerlingen  hebben mogen verwelkomen?! 
Did you know… we have welcomed 10 new students?! 
 
ALGEMEEN  

 

Schooltijd / school hours 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Om 08.25 uur gaat de schoolbel. Deze bel betekent dat de kinderen naar 
binnen moeten, zodat ze om 8.30 uur in de klas klaar zitten en met de 
les kunnen beginnen. We merken nu na de vakantie dat er regelmatig 
kinderen te laat komen. Wij willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw 
kind(eren) op tijd op school is/zijn. 
 
Dear Parents Guardians), 
The school bell rings at 8.25am. This bell means that the children have to 
go inside so that they are ready in class by 8.30 am and can start the 
lesson. After the holidays we now notice that children are regularly late. 
We would like to ask you to ensure that your child(ren) are at school on 
time. 

Team basisschool aan ‘t Heike 

 

 

  

Belangrijke data                                                                          www.basisschoolaantheike.nl    
21-09  Algemene Ledenvergadering ouderraad 19.30 uur 
28-09  Start Kinderpostzegelactie 
29-09  Ontmoetingsavond ouders gr.1 t/m 8 
30-09  Kick-off school van de duurzaamheid  
05-10  Start Kinderboekenweek t/m 14-10-2022  
10-10  Workshop ‘Schooldag van de duurzaamheid’ 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
Nieuwsbrief Bibliotheek  
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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UIT DE GROEPEN 

 
Groep 1-2 
Thema ‘Rupsje Nooitgenoeg’ 
We zijn gestart met het thema Rupsje Nooitgenoeg. We leren tellen, we leren de woordjes, 
we knutselen en we zingen liedjes rondom dit thema. We hebben samen een prima start van 
het schooljaar gemaakt! 

Op maandag start een onderwijsassisitente bij ons in de klas. Ze blijft het hele schooljaar en 
zal zich in de volgende nieuwsbrief even voorstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3-4 
Even voorstellen/Introduce 

Beste ouders/verzorgers, Dear Parents Guardians, 
 

Ik ben Jip Kuijpers, 25 jaar oud en ik woon samen met mijn vriendin in het 
pittoreske Knegsel. Nadat ik vijf jaar als kok in verschillende restaurants en 
hotels heb gewerkt, heb ik vorig jaar de keuze gemaakt om terug naar 
school te gaan. In februari dit jaar ben ik gestart met de deeltijdopleiding 
leraar basisonderwijs op de Fontys in Eindhoven. 
Het aankomende halfjaar kom ik stagelopen in de combinatiegroep 3/4 van 
juffrouw Wendy en juffrouw Rianne. Ik kijk ernaar uit om er zowel voor de kinderen als voor mij een 
leuk en leerzaam halfjaar van te maken!  
Mochten jullie vragen hebben voor mij of het fijn vinden om mij te spreken, dan ben ik elke dinsdag 
aanwezig in de klas van groep 3/4. 
 
I am Jip Kuijpers, 25 years old and I live with my girlfriend in the picturesque Knegsel. After working as 
a chef in various restaurants and hotels for five years, I made the choice to go back to school last 
year. In February this year I started the part-time primary education teacher training at the Fontys in 
Eindhoven. 
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In the coming six months I will be doing an internship in the combination group 3/4 of Miss Wendy 
and Miss Rianne. I look forward to making it a fun and educational half year for both the children and 
me! 
If you have any questions for me or if you would like to talk to me, I am present every Tuesday in the 
class of group 3/4 
 

Groep 5-6 
De eerste schoolweek  
De eerste schoolweek zit er al weer op. We zijn deze week veel bezig geweest met elkaar te leren 
kennen, de juf en de klas. We doen dit aan de hand van spelletjes en lekker kletsen. De komende 
weken gaan we hier nog mee verder. De vreedzame school sluit hier ook mooi bij aan met het 
thema: We horen bij elkaar. 
 
Hieronder staan nog even een paar handige dingen over groep 5/6: 

- We gymmen iedere woensdag (de gymspullen moeten dan mee). 

- Op maandag krijg de kinderen nieuw huiswerk mee. Ze lever deze dan ook de volgende 
maandag weer in, zodat we deze na kunnen kijken. Het huiswerk zit in hun huiswerkmap.   

- Op school zijn we veel bezig met lezen in de klas. Het is dan fijn als ze thuis ook boeken en/of 
strips lezen.  

 
The first week of school is over. This week we have been busy getting to know each other, the teacher 
and the class. We do this on the basis of games and nice chat. We will continue with this in the 
coming weeks. The peaceful school also fits in nicely with the theme: We belong together. 
Below are a few useful things about group 5/6: 
- We go to the gym every Wednesday (the gym equipment has to be brought along). 
- On Monday the children receive new homework. She returns it the following Monday, so that we   
can check it. The homework is in their homework folder. 
-We spend a lot of time reading in class at school. It is then nice if they also read books and/or comics 
at home. 
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Groep 7-8 
De gouden weken 
De eerste schoolweken zitten er alweer bijna op. We hebben bij de start van het schooljaar vooral 
veel aandacht besteed aan het leren kennen van elkaar en het op een fijne manier omgaan met 
elkaar. Dit door veel met elkaar samen te werken, elkaar te helpen en 
regels met elkaar af te spreken. We hebben verschillende opdrachten en 
spellen gedaan, zoals de marshmallow challenge, balletje rond laten gaan, 
namen bingo, opstekers/afbrekers en ‘For the birds’. Bij deze laatste 
opdracht ging het over pesten en buiten sluiten, hoe willen wij omgaan 
met elkaar en hoe ziet onze groep eruit. Ieder kind is anders, maar 
iedereen hoort erbij en je bent precies goed zoals je bent. Bij deze 
opdracht heeft iedereen zijn eigen ‘bird’ geknutseld. 
 

 
De komende periode blijven wij veel aandacht houden voor de groepsvorming, zodat ieder kind zich 
fijn voelt in de groep. 

The golden weeks 
The first weeks of school are almost over. At the start of the school year, we paid a lot of attention to 
getting to know each other and interacting with each other in a pleasant way. This by working 
together a lot, helping each other and agreeing rules with each other. We have done various 
assignments and games, such as the marshmallow challenge, let a ball go around, names bingo, 
boosters / breakers and 'For the birds'. This last assignment was about bullying and exclusion, how do 
we want to deal with each other and what does our group look like. Every child is different, but 
everyone belongs and you are just right the way you are. In this assignment everyone has made their 
own 'bird'. 
In the coming period we will continue to pay a lot of attention to group formation, so that every child 
feels comfortable in the group. 

 

 

 

 


