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Nieuwsbrief 2     

 30 augustus 2018 

ALGEMEEN 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Zij wil graag weten hoe (aanstaande) ouders hun vragen over opvoeden/opgroeien het liefst 
willen stellen en hoe kan het CJG hen het beste helpen en inspireren. Uw frisse kijk op de 
ondersteuning die het CJG kan bieden is van harte welkom. In de bijlage treft u een flyer aan 
met uitgebreide informatie. 
 
Namens Addy van Beek, CJG Veldhoven 

Herdenking oorlogsslachtoffers van 17 september 1944                                                                     
Op 17 september a.s. vindt de jaarlijkse herdenking van deze slachtoffers plaats.              
Meer informatie hierover kunt u lezen in de bijlage.  

Stichting Dodenherdenking Veldhoven 
 
Informatieavonden 
Op woensdag 5 september en donderdag 6 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 5 september  
19.00 uur – 20.00 uur groep 5-6  
20.00 uur – 21.00 uur groep 7-8  
Donderdag 6 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 
30-08  Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 
05-09  Infoavond groep 5 t/m 8 
06-09  Infoavond groep 1 t/m 4 
18-09  Studiedag, alle leerlingen vrij 
  
Bijlagen: 
Agenda ALV Oudervereniging 
Flyer CJG Veldhoven 
Informatie Herdenking oorlogsslachtoffers 
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UIT DE GROEPEN 
 
Groep 5 t/m 8 
Zelfverdediging en theaterlessen 
Vanaf volgende week zullen er in groep 5 t/m 8 verschillende lessen plaats 
vinden in het kader van groepsvorming. Deze lessen worden verzorgd door 
Brede School Veldhoven. Beide groepen zullen tijdens de gymlessen vier 
weken lang zelfverdediging krijgen. Ook vinden er op dinsdagmiddagen 
drie theaterlessen plaats.  
 
 
Groep 5-6 
Huiswerk en boekbespreking 
De leerlingen van groep 5-6 hebben vandaag uitleg gekregen over de gang van zaken van de 
boekbespreking. Alle leerlingen hebben het stappenplan voor het voorbereiden van de 
boekbespreking meegekregen in hun huiswerkmap. De planning voor de boekbesprekingen 
hangt in de klas. 
Vanaf a.s. maandag krijgen de leerlingen huiswerk mee naar huis. Ook hierover hebben ze 
alvast een informatiebrief voor ouders meegekregen in hun huiswerkmap.  
 
 
Groep 7-8 
Spreekbeurt/ boekenkring 
Deze week hebben de leerlingen uitleg gekregen over de spreekbeurten en boekenkring. 
Ze hebben van beiden een informatieblad meegekregen, zodat u dat ook thuis, met uw kind 
kunt doornemen. 
Voor het eerste rapport zullen alle leerlingen van groep 8 een spreekbeurt houden en 
daarbij een werkstuk inleveren. De kinderen van groep 7 houden in deze periode een 
boekenkring. Daarna zal dit omgedraaid worden. 
De komende week zullen alle leerlingen ingepland worden en is het de bedoeling dat ze zo 
snel mogelijk een onderwerp/boek te kiezen. 
 
Hout 
We zijn dit schooljaar tijdens de natuurlessen gestart met het thema: ‘De wereld om je heen’  
In dit thema staat hout centraal:  

 Wat maakt je van hout? 

 Waar komt hout vandaan? 

 Hoe werk je met hout? 
In de komende weken gaan de kinderen zelf werken met hout. De bedoeling is dat de 
kinderen tijdens de creatieve lessen een vogelhuisje ontwerpen en maken van hout. 
Mocht u hier thuis hout hebben wat wij mogen gebruiken, dan is dit zeer welkom! 


