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Nieuwsbrief 2     

 29 augustus 2019 

 

 
 

 

ALGEMEEN 
 
Informatieavonden  
Op woensdag 4 september en donderdag 5 september vinden onze jaarlijkse 
informatieavonden plaats voor alle groepen. Tijdens deze avond kunt u kennis maken met 
de leerkrachten van uw kind en ontvangt u specifieke informatie over de doelen, het 
onderwijsaanbod en organisatie in de groep van uw kind.   
 
Wij nodigen u van harte uit op:   
Woensdag 4 september   
19.00 uur – 20.00 uur groep 5-6   
20.00 uur – 21.00 uur groep 7-8   
Donderdag 5 september   
19.00 uur – 20.00 uur groep 1-2   
20.00 uur – 21.00 uur groep 3-4  
  
Team basisschool aan ‘t Heike  

 
  

Belangrijke data 
04-09  Infoavond groep 5-6 19.00 uur 
04-09  Infoavond groep 7-8 en PO-VO 20.00 uur 
05-09  Infoavond groep 1-2 19.00 uur 
05-09  Infoavond groep 3-4 20.00 uur 
24-09  Schoolraad 
25-09  Start Kinderpostzegelactie 
26-09  Studiedag alle leerlingen vrij 
 
 

Bijlagen 
Informatiebrief Stedelijk College 
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UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2 
De opstekers  

Het klaslokaal fleurt weer lekker op. 
Er hangen vlinders voor de raam en 
op het prikbord hangen mooie 
zonnen. Het zijn hele speciale zonnen 
want op ieder straaltje staat iets 
geschreven. Ieder kind heeft zelf 
antwoorden bedacht op de vragen 
die gesteld werden. Wat vind je knap 
van jezelf? Waar ben je goed in? 
Waar ben je trots op? Wat vind je 
mooi aan jezelf? Als de juf ook 
knappe dingen ziet van het kind dan 
schrijft ze dat erbij.  

We gaan alle stralen helemaal vol zetten met mooie opstekers!  

De m van ‘Mac Donalds’! 
We hebben de letter aa en de letter m geleerd. De m van 
…....... ‘Mac Donalds’! werd er geroepen. Al snel kwam er een 
ideetje om de Mac Donalds na te maken. Inmiddels is er al een 
grote paal met reclamebord gemaakt. Er worden heerlijke 
burgers gebakken 
 (3 euro), frietjes 
besteld (telefonisch 
doorgeven 
natuurlijk) en 
overheerlijke ijsjes 
geschept. (Welke 
kleur wil je? Hoeveel 
bolletjes wil je?  
1 euro per bolletje!) 

Er wordt gespeeld, gesproken, geteld en met geld 
gerekend. En wat vinden de kinderen dat leuk!  

Juf Els 
Maandag begint juf Els. Vandaag is ze een dagje komen kijken. De kinderen kunnen haar al 
heel goed vertellen hoe we het hier in de klas allemaal regelen. Heel fijn!  
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 Groep 5-6  
De tweede week 
De tweede week van dit schooljaar is in volle gang. Inmiddels is de gang van zaken in de klas 
steeds meer bekend. Met elkaar wordt er gesproken over regels en afspraken die we 
belangrijk vinden.  
Er worden allerlei spelletjes gespeeld om elkaar beter te leren kennen, de klassentaken zijn 
verdeeld en de meeste vakken zijn voorbij gekomen. Vrijdag zijn alleen Engels en 
Nieuwsbegrip nog nieuw voor dit schooljaar.  Ook hebben er al een aantal 
kennismakingsgesprekken plaats gevonden. Volgende week woensdag is de informatieavond 
voor groep 5-6. Hier is alvast een kleine impressie van wat er de eerste weken van dit 

schooljaar in de klas al voorbij is gekomen. Wellicht heeft 
u inmiddels van uw zoon/dochter ook al het één en 
ander gehoord over wat er in de klas geleerd is.  

 

 

 

Groep 7-8 
Spreekbeurt / boekenkring  
Deze week hebben de leerlingen uitleg gekregen over de spreekbeurten 
en boekbespreking. De kinderen van groep 7 houden in deze periode een 
boekbespreking, de kinderen van groep 8 starten met een spreekbeurt 
met een daarbij behorend werkstuk. Daarna zal dit omgedraaid 
worden. Alle kinderen hebben een informatieblad meegekregen en een 
planning. Mocht u of uw kind hier nog vragen over hebben, kunt u bij de 
groepsleerkracht terecht. 

Huis- en leerwerk 
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen uitleg gekregen over het huiswerk. Elke week maken 
ze een blad met redactiesommen en een blad werkwoordspelling. Deze worden op school 
besproken en nagekeken. 
Voor de zaakvakken; Natuur, Aardrijkskunde en Geschiedenis krijgen de kinderen aan het 
einde van een thema een toets. Hiervoor moeten ze thuis leren. Ze krijgen dan enkele 
kopieën uit het lesboek en hun werkboek mee.  
In de klas leren de kinderen het plannen van dit huis- en leerwerk, het is daarom ook 
noodzakelijk dat de kinderen een agenda meenemen naar school. 
In de klas hangt ook een planbord waarop alle toetsen en andere speciale activiteiten 
worden genoteerd. Uw kunt als ouder dit ook bekijken. 
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Voortgezet Onderwijs 
Gedurende dit schooljaar zal in de nieuwsbrief ook geregeld informatie staan 
m.b.t. het Voortgezet Onderwijs, denkend aan open dagen en 

informatiebijeenkomsten. 
Het is raadzaam om dit samen met uw kind te bekijken en eventueel naar toe te gaan. Ook 
voor ouders en leerlingen van groep 7 is dit al goed om te doen. 
Veel informatie die wij als school binnenkrijgen zal aan de kinderen meegegeven worden. 
Ook staat er een bak op het bankje buiten het klaslokaal waar u informatie kunt vinden. 
In de bijlage vindt u informatie van het Stedelijk College in Eindhoven. 
 
Op de informatieavond volgende week, zal ook het bovenstaande nog eens worden 
uitgelegd. 


