
1 
 

 
Contact Basisschool aan ’t Heike:  Heike 19 5508 PA Veldhoven Telefoon: 040-2532774  aantheike@veldvest.nl 

 

Nieuwsbrief 20     

 23 januari 2020 

OUDERS GEZOCHT 
 

Vrijdag 14 februari om 12.15 uur: versieren gangen i.v.m. carnaval 
Donderdag 20 februari om 15.00 uur: versieren speelzaal i.v.m. carnavalsviering 
Vrijdag 21 februari om 12.15 uur: opruimen versiering carnaval 
 
WIST U DAT….. 

 
Wist u dat…. de kinderen van groep 5-6 afgelopen vrijdagmiddag hebben mogen meedoen 
aan de opnames van de promotievideo van het project ‘Scoor een Boek’. 
Wist u dat…. Pien uit groep 8 op woensdag 29 januari haar voorleesverhaal gaat laten horen 
aan de hele school ter voorbereiding op de Veldhovense Voorleeskampioenschappen? 
 
ALGEMEEN  

 
Staking 30 en 31 januari 
In de bijlage treft U een brief namens het team van basisschool aan ’t Heike. We realiseren 
ons dat we met deze staking opnieuw een groot beroep op jullie als ouders doen. In de brief 
kunnen jullie meer lezen over de motivatie van onze teamleden om gehoor te geven aan de 
stakingsoproep van de vakbonden. 
Wij gaan ervan uit dat u inmiddels in de gelegenheid bent geweest om opvang voor uw 
kind(eren) te regelen. Mocht u onverhoopt toch opvang voor uw kind(eren) nodig hebben, 
neem dan vóór maandag 27 januari 12.00 uur contact op via l.wijman@veldvest.nl. Wij 
zoeken dan samen met u naar mogelijkheden om uw kind(eren) op te vangen. 
 
Team basisschool aan ‘t Heike 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
30-01  Staking, school gesloten  
31-01  Staking, school gesloten  
07-02  ‘VIP’ Kijkochtend 
18-02  Oudergesprekken groep 1 t/m 7  
18-02  Adviesgesprekken VO groep 8  
20-02  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 
20-02  Adviesgesprekken VO groep 8 
21-02  Carnavalsviering 
21-02  12.15 uur start voorjaarsvakantie t/m 29-02-2020 
  
Bijlagen 
Brief team i.v.m. staking 30 en 31 januari 
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Carnaval 
‘Raad van 6’ met prins en prinses  
We maken ons weer klaar voor de Carnavalsviering op 21 februari. Dit jaar zal basisschool 
Confetti Pretti weer een echte ‘Raad van 6’ krijgen, met natuurlijk een prins en prinses. Uit 
de groepen 1 t/m 6 wordt een kind gekozen voor de raad van 6. De prins en prinses wordt 
gekozen uit groep 7-8. De kinderen kunnen zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht. Op 

woensdag 29 januari om 12.00 uur zal de installatie van de raad en 
de prins en prinses plaatsvinden, in de speelzaal. U bent, als ouder 
hiervoor van harte uitgenodigd. 
 
Optocht 
Dit jaar organiseren we een optocht. Hiervoor hebben we de hulp van 
ouders en kinderen nodig. In iedere  groep wordt er komende week 
gebrainstormd over ideeën met betrekking tot de optocht. De 
kinderen kunnen kiezen hoe ze deel willen nemen aan de optocht: 

• Individueel 

• Kleine groep (t/m 3 personen) 

• Grote groep (vanaf 4 personen) 

• Wagens  
 
De kinderen mogen thuis alvast gaan nadenken wat ze graag zouden willen doen en evt. ook 
met wie. De verdere uitwerking rondom de organisatie van de optocht volgt in de volgende 
nieuwsbrief.  
 
Talentshow 
Na de optocht gaan de kinderen eerst terug naar de eigen klas voor wat lekkers dat door de 
commissie wordt verzorgd. Na de pauze verzamelen we ons allemaal in de aula voor de 
talentenshow!  
U bent als ouders van harte welkom bij deze talentenshow, deze start rond 10.15 uur. 
De leerlingen die deel willen nemen aan deze show kunnen zich vanaf woensdag 29 januari 
tot vrijdag 14 februari opgeven, na schooltijd bij de prins en de prinses. 
 
Hulp gezocht 
We zijn nog op zoek naar enkele ouders voor onze carnavalsviering die:  
- Vrijdag 14 februari na schooltijd mee willen helpen om gangen te 

versieren  
- Donderdag 20 februari na schooltijd even mee willen helpen om de 

speelzaal om te toveren in een carnavalspaleis 
- Na de viering op vrijdag is het fijn als er nog wat mensen mee willen helpen om alles 

weer even mee op te ruimen.  
U kunt u zich hiervoor inschrijven op de formulieren die bij de klassen hangen. 
 
Namens de Carnavalscommissie, Inge van der Hijden en Renate Pas 
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UIT DE GROEPEN 
 
Groep 5-6 
Vreedzame School 
We hebben in de groep 5-6 een start gemaakt met het nieuwe blok 
van Vreedzame School. Dit blok heet ‘We hebben oor voor elkaar’. 
In de blok gaan we bijvoorbeeld in op verschillende manieren van 
communiceren, echt naar elkaar luisteren, misverstanden en het hebben van verschillende 
gezichtspunten. Met dit laatste onderdeel zijn we woensdag in de klas bezig geweest. Aan de 
hand van optische illusies hebben we bekeken en besproken dat je een ander gezichtspunt 
kunt hebben, maar dat dat zeker niet fout is. Verschillende gezichtspunten kunnen tot 

conflicten leiden. Je verdiepen in het gezichtspunt 
van de ander zorgt ervoor dat je de ander beter 
begrijpt en er daardoor minder conflicten ontstaan. 
Uw zoon of dochter kan u zeker meer vertellen over 
onderstaande afbeeldingen.  We hebben ook de 
koppeling gemaakt naar ervaringen van kinderen over 
het hebben van een ander gezichtspunt en dit wel 
kunnen begrijpen van de ander.  

Filmopname ‘Scoor een boek!’  
Afgelopen vrijdag hebben in de bibliotheek de filmopnames van het filmpje voor de aftrap 
van het project ‘Scoor een boek!’ plaats gevonden. De leerlingen van groep 5-6 waren met 
velen aanwezig. Onder leiding van de bibliotheekmedewerkers werden er verschillende 
scenes opgenomen met de leerlingen en Nick Viergever en Jeslynn Kuijpers (de spelers van 
PSV). Dit alles werd gefilmd en uiteindelijk bewerkt door iemand van PSV-TV. Het 
eindresultaat van het filmpje wordt 
gebruikt als aftrap voor het project 
op alle deelnemende scholen in 
Veldhoven. We kunnen alvast 
verklappen dat de Boekenbende er 
iets mee te maken heeft… 
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Veldhoven tennist 
Deze week is de tweede les van Veldhoven tennist geweest. Tijdens de eerste twee lessen 
hebben de leerlingen van groep 5-6 met verschillende oefeningen gewerkt aan balgevoel, 
coördinatie en kennis gemaakt met tennis. De lessen 
worden gegeven door meester Max van tennisschool 
Amjoy uit Veldhoven. De leerlingen doen fanatiek mee, 
dagen elkaar uit en het lukt al goed om een rally met 
elkaar te kunnen spelen. De komende twee maandagen 
tijdens de gymles krijgt het schooltennis een vervolg. Er 
zullen dan ook wedstrijdjes tegen elkaar gespeeld worden.  
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Groep 7-8 
Boekbesprekingen/ spreekbeurten 
De afgelopen maanden hebben alle kinderen van groep 7 een boekbespreking en alle 
kinderen van groep 8 een spreekbeurt gehouden met een daarbij horende werkstuk. Vrijdag 
24 januari gaan we een nieuwe ronde inplannen. De kinderen van groep 7 gaan dan een 
spreekbeurt houden en maken daar een werkstuk bij met een power point presentatie. De 
kinderen van groep 8 zorgen voor een boekbespreking. Vrijdag wordt in de klas uitgelegd 
wat de bedoeling is, ook gaat de uitleg op papier mee naar huis. Mocht u hier nog vragen 
over hebben, kunt u terecht bij de leerkracht. 

Presentatie over het Sint Lucas 
Aanstaande vrijdag komen oud-leerlingen Stella Wouters en Xanthe Peterse een presentatie 
geven in onze groep over het Sint Lucas en hun vertellen ze over hun ervaringen op school. 
We zijn natuurlijk erg benieuwd hoe het met ze gaat op het Voortgezet Onderwijs. 

Voorleeskampioen 
Eerder hebben we in de nieuwsbrief al 
bekendgemaakt dat Pien Fennis de 
voorleeskampioen is geworden van onze school. Op 
3 februari gaat ze onze school vertegenwoordigen 
tijdens de Veldhovense voorleeskampioenschappen 
in de Schalm. Pien is al flink aan het oefenen voor deze kampioenschappen. Ze zal op 
woensdag 29 januari om 11.45 uur aan de gehele school een stukje uit haar gekozen boek 
gaan voorlezen. U bent van harte welkom om te komen luisteren.  

Aansluitend maken we de prins en prins met de raad van 6 bekend.  

 


