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Nieuwsbrief 20     

 24 januari 2019 

ALGEMEEN 
 
Kijkochtend voor nieuwe leerlingen 
Op woensdagochtend 30 januari 2019 van 9.00 uur tot 11.00 uur 
organiseren wij als Basisschool aan ‘t Heike een kijkochtend.  
Deze kijkochtend is met name bedoeld voor ouders die zich 
oriënteren op een school voor hun kind. Terwijl de kinderen mee 
mogen spelen in de kleutergroep, kunnen de ouders zich op 
informele wijze, onder het genot van een kopje koffie of thee, laten 
informeren over de gang van zaken op Basisschool aan ‘t Heike.  
Er is ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Tijdens deze 
kijkochtend kunt u uw kind ook inschrijven. Wij hopen op een grote opkomst!  
 
Team Basisschool aan ’t Heike 

 
HERHAALDE OPROEP!!!! 
Vragenlijst NIEUWSBRIEF 
Beste ouders/verzorgers,  
Het team en de MR zijn samen in overleg hoe de communicatievoorziening en informatie naar 
ouders geoptimaliseerd kan worden. We krijgen, zowel vanuit de oudertevredenheidsenquête als 
vanuit individuele ouders, signalen dat de nieuwsbrief in zijn huidige vorm niet altijd of volledig 
wordt gelezen.  
Via deze vragenlijst willen we inventariseren hoe de huidige nieuwsbrief wordt gelezen, hoe u als 
ouder/verzorger de nieuwsbrief ervaart en welke wensen/behoeften er vanuit u als ouder(s) zijn 
rondom communicatie- en informatievoorziening.  
We willen u daarom vragen even tijd te nemen voor het invullen van onderstaande vragen. De 
vragenlijst is vorige week donderdag uitgedeeld aan het oudste kind. Tevens kunt u deze vragenlijst 
vinden in de bijlagen van deze nieuwsbrief. 
U kunt de vragenlijst inleveren bij de leerkracht van uw oudste kind. 
 
Alvast hartelijk bedankt!    
Namens MR en team basisschool aan ’t Heike 
 
 

Belangrijke data 
30-01  Peuterkijkochtend 9.00 uur – 11.00 uur 
11-02  Studiedag, alle leerlingen vrij 
 
 
 
Bijlagen 
Vragenlijst NIEUWSBRIEF 
Infobrief ‘Veldhoven Tennist’ 
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Carnaval  
‘Raad van 6’ met prins en prinses  
We maken ons weer klaar voor de Carnavalsviering op 1 maart.  
Dit jaar zal basisschool aan ’t Heike 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 vrijdag 1 februari om 11.45 uur zal de installatie van de raad en de prins 
en prinses plaatsvinden, in de speelzaal. U bent, als ouder hiervoor van 
harte uitgenodigd. 

 
Vossenjacht 
Dit jaar zorgen de leerlingen van groep 7-8 voor een heuse vossenjacht. In een door hun bedacht 
thema, zullen de kinderen, verkleed als vossen, langs de route staan. De kinderen van groep 1 t/m 6 
gaan in groepjes onder begeleiding van ouders op zoek naar de vossen.  
Talentshow 
Na de vossenjacht gaan de kinderen eerst terug naar de eigen klas voor drinken en fruit. 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 10.30 uur. 
De leerlingen die deel willen nemen aan deze show kunnen zich nog tot vrijdag 22 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 22 februari na schooltijd mee willen helpen om gangen te versieren  
- Donderdag 28 februari na schooltijd even mee willen helpen om de speelzaal 

om te toveren in een carnavalspaleis 
- Vrijdag 1 maart van 9.00 uur-10.00 uur begeleiden van groepjes tijdens de vossenjacht  
- 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 
 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Evenals voorgaande jaren is de tijd gekomen om in te schrijven voor het  
S.V. MARVILDE SCHOOLVOETBALTOERNOOI. 
De planning voor dit jaar is: 
- Woensdagmiddag 27 maart a.s. vanaf 15:30 uur tot ongeveer 18:30 uur:  

Groep 3+4 (6 tegen 6) 
- Woensdagmiddag 3 april a.s. vanaf 15:30 uur tot ongeveer 19:00 uur:  

Groep 5+6 Meisjes (6 tegen 6) en Jongens (6 tegen 6) 
- Woensdagmiddag 10 april a.s. vanaf 15:30 uur tot ongeveer 19:30 uur:  

Groep 7+8 Meisjes (8 tegen 8) en Jongens (8 tegen 8) 
Bij de organisatie van dit toernooi wordt onderscheid gemaakt tussen een jongens- en 
meisjestoernooi. Mocht het niet lukken een volwaardig meisjesteam op de been te brengen, dan 
kunnen de meisjes ook met de jongens samen spelen; zij komen dan wel uit in het jongens toernooi.  
In de gang hangen inschrijflijsten voor het schoolvoetbaltoernooi. Daarop kan ook worden 
aangegeven of ouders/verzorgers een team willen begeleiden.   
Inschrijven kan t/m woensdag 13 maart a.s.           
 
Rian Huijbers, sportcoördinator 
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Hoofdluis 
Er is op school hoofdluis geconstateerd. We willen u vragen om de haren van uw kind hierop goed te 
controleren. 
 
Team BS aan ‘t Heike 
 
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
 

 
 
Vakantierooster schooljaar 2019 – 2020 
Veldvest, stichting voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o.  
              
Herfstvakantie  

 
14-10-19 t/m 18-10-19  

Kerstvakantie  23-12-19 t/m 03-01-20  
Voorjaarsvakantie  24-02-20 t/m 28-02-20  
2de paasdag  13-04-20  
Koningsdag  27-04-20  
Meivakantie  20-04-20 t/m 01-05-20  
Bevrijdingsdag  05-05-20  
Hemelvaart  21-05-20 t/m 22-05-20 
2e Pinksterdag  01-06-20  
Zomervakantie  13-07-20 t/m 21-08-20  
 

UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3-4 

Sneeuwpret 
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Het nieuwe thema van kern 8 heet: Wat kan jij?  
In het ankerverhaal ‘Een koninklijke maaltijd’ gaan Eef en Tom 
logeren bij hun oma. Het buurjongetje van oma, Lin, komt ook. 
Het wordt een groot feest met verkleedpartijen en toneelstukjes.  
Woorden die aan bod komen, zijn onder andere: je verkleden, logeren, knuffelen, de koffer, 
rommelen, verlegen, wennen en de slaapkamer, maar ook: het applaus, je adem inhouden, 
toneelspelen en optreden. 

Woordtypen in kern 8: lezen en spellen 
De nieuwe woordtypen in kern 8 zijn: 

 Woorden van één lettergreep die beginnen én eindigen met twee medeklinkers, zoals: sterk; 

 Woorden van één lettergreep die eindigen op -b of -d, zoals: web en goud; 

 Woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank; 

 Woorden van één lettergreep die eindigen op -ch(t), zoals: lach en bocht; 

 Woorden van één lettergreep die beginnen met een schr-, zoals: schrift; 

 Verkleinwoorden van twee lettergrepen, zoals: muisje, boompje en stoeltje; 

 Woorden van één lettergreep die eindigen op -a, -o, of -u, zoals: sla, vlo en nu. 
 
Spelling 
Verder werken we in deze kern toe naar het goed kunnen schrijven van: 

 Woorden van één lettergreep die beginnen met of eindigen op twee medeklinkers, zoals: stal en 
wesp; 

 Eenvoudige samenstellingen van twee lettergrepen, zoals: zakmes en voetbal; 

 Woorden van één lettergreep die beginnen met sch- ,zoals: schaap; 

 Woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals: bang. 
 
 
Groep 5-6 

Sneeuwpret 
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Veldhoven Tennist!  
We zijn inmiddels bezig aan week 2 van het Tennisprogramma Veldhoven 
Tennist! De eerste reacties zijn erg enthousiast ontvangen.  
Om het project af te sluiten gaat Brede School Veldhoven samen met 
Sportivity Service en Amjoy een eindevenement organiseren. Uit elke klas mogen leerlingen 
deelnemen aan deze finaledag.  
 
Datum:   Zaterdag 23 maart 
Tijd:         14.00 uur – 17:00 uur 
Locatie:   David Lloyd 
 
Opgeven voor deze finaledag kan bij de leerkracht van groep 5-6. Het zou leuk zijn als enkele 
leerlingen van groep 5-6 bij deze dag aanwezig zijn! 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief staat een aankondiging over de grote finaledag bij David Lloyd en 
een gratis proefaanbod bij de deelnemende verenigingen binnen het project.  
 

http://www.bredeschoolveldhoven.nl/

