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Nieuwsbrief 21     

 31 januari 2019 

ALGEMEEN 
 
Winnaars Reflection Day 

De prijswinnaars van Reflection Day 2018-2019 in Veldhoven zijn 
geselecteerd. Van onze school zijn MIJS GABRIEL uit groep 7, IMKE 
PICKHARD uit groep 1 en TEUN VAN DER HEIJDEN uit groep 4 de winnaars.  
Allemaal van harte gefeliciteerd!!  
Er is een Veldhovense prijsuitreiking op MAANDAG 25 FEBRUARI 2019 van 
11.00 uur tot 12.00 uur.  Deze vindt plaats op het gemeentehuis van 
Veldhoven (raadszaal).  

Op deze dag zijn de winnaars met hun (groot-)ouders en leerkrachten van harte welkom. 

Team BS aan ‘t Heike 

 
 
Kinderuniversiteit van Tilburg University 
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University 
een aantal colleges speciaal voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de 
basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg 
University laten nieuwsgierige en leergierige kinderen kennis maken 
met wetenschap en de universiteit. Zie bijlage voor verdere 
informatie. 

Met vriendelijke groet namens het team van de Kinderuniversiteit, 
Trees van Aanholt 

 

 
 

Belangrijke data 
11-02  Studiedag, alle leerlingen vrij 
19-02  Oudergesprekken groep 1 t/m 7  +      
19-02  Adviesgesprekken VO groep 8                                                    
21-02  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 + 
21-02  Adviesgesprekken VO groep 8 

 
 
Bijlagen 
Informatie Pleeggezinnen gezocht 
Informatiebrief + Flyer Kinderuniversiteit 
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Sjors Sportief 
Wegens het succes van vorig schooljaar heeft de Brede school Veldhoven en gemeente 
Veldhoven besloten om het project Sjors Sportief te continueren! Halverwege maart worden 
op alle basisscholen in de gemeente Veldhoven de nieuwe Sjorsboekjes uitgereikt.  Alle 
kinderen uit de groepen 1 t/m 8 krijgen een exemplaar en kunnen zich 
vervolgens vanaf vrijdag 22 maart gaan inschrijven 
op www.sjorssportief.nl voor diverse kennismakingscursussen op het 
gebied van sport.  
De opening van Sjors Sportief is op 20 maart bij zwembad Den Ekkerman. 
 
 
 
Schoolhandbaltoernooi 
Zoals voorgaande jaren zijn ook dit jaar de leerlingen van groep 5 t/m 8 uitgenodigd om deel 
te nemen aan het schoolhandbaltoernooi. 

 
 
Wanneer:  Zondag 14 april 2017  
Waar:  Bij handbalvereniging Achilles 95 in  
       Veldhoven (sporthal De Heiberg) 
Van:   12.00 uur tot 17.00 uur  
 
 

 
Het is wederom een 4+1 toernooi. Een minimum van 5 personen per team is daarom 
noodzakelijk. Het is wenselijk dat er een of twee wissels zijn. Een team moet dus bestaan uit 
6 of 7 kinderen. Kinderen die mee willen doen kunnen zich vóór vrijdag 8 maart inschrijven 
op de inschrijflijst in de gang.  
Het streven is om zoveel mogelijk kinderen uit dezelfde klas bij elkaar in een team in te 
delen. Per team moet er een ouder aangemeld worden voor de begeleiding. Wanneer 
ouders een team willen begeleiden, kan dit ook worden aangegeven op de inschrijflijst.  
 
Rian Huijbers, sport- en cultuurcoördinator 
 
 

Pleeggezinnen gezocht in de omgeving van Veldhoven 
Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in een pleeggezin 
kan dan een welkome oplossing bieden. Helaas zijn er nog steeds kinderen die wachten op 
een plekje in een pleeggezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Zo ook in uw 
regio. Daarom organiseren we op dinsdag 19 februari 2019 een pleegzorginformatieavond 
bij Combinatie Jeugdzorg, Locht 133 in Veldhoven. Zie bijlage voor verdere informatie. 

Combinatie Jeugdzorg 

 
 
 

http://www.sjorssportief.nl/
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UIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
Wintertocht Vlasroot 
A.s. dinsdag 5 februari gaan we met de kinderen naar de Vlasroot voor het maken van een 
Kabouterwintertocht. We vertrekken om 10.00 uur vanuit school met auto’s. Rond 12.00 uur 
hopen we weer terug te zijn voor de lunch. We gaan tijdens de tocht op zoek naar typische 
winterse dingen. Waaraan kunnen de kinderen zien dat het winter is in het bos? Zien we ook 
verschillen in de natuur in vergelijking met de herfsttocht? Verder gaan de kinderen 
verschillende spelletjes en activiteiten doen. Wij willen u vragen om de kinderen warm aan 
te kleden (sjaal, handschoenen en eventueel muts) en eventueel reserve kleding mee te 
geven. Verder is het fijn als de kinderen (sneeuw)laarzen aan hebben mocht het nat of koud 
zijn. Wij hopen op een fijne winterse wandeling! 
 
 
Groep 3-4 
HELP de vogels de winter door! 
In de winter kunnen 
vogels moeilijker aan 
voedsel komen. Zeker als 
alles bedekt is onder een 
laag sneeuw. Daarom 
bedachten we in groep 3-
4 het volgende:  
We maken een vogelhuis 
voor de roodborstjes, 
koolmeesjes en mussen met extra voedsel.  
 
 
Groep 7-8 
Spreekbeurten en boekbesprekingen 
Op dinsdag 5 februari gaan de leerlingen van groep 7 starten met de spreekbeurten. De 
kinderen hebben voor de kerstvakantie al de datum hiervan meegekregen. Op de dag van de 
spreekbeurt, moeten ze ook het werkstuk inleveren. Dit werkstuk is uitgebreider dan de 
power point presentatie. Het moet voorzien zijn van een titelblad, inhoudsopgave, 
zelfgemaakte teksten en illustraties. Aan het einde van het werkstuk geven de kinderen hun 
mening over het onderwerp en vermelden ze de bronnen. 
De eerst boekbesprekingen van groep 8 starten op vrijdag 15 februari. 
 

Allemaal veel succes met de voorbereidingen! 

Veldhovense Voorleeswestrijd 
Op 13 februari is het dan eindelijk zo ver: Julian van de Laak gaat onze 
school vertegenwoordigen tijdens de Veldhovense Voorleeswedstrijd in de 
Schalm. Met groep 7-8 gaan we Julian natuurlijk aanmoedigen. Julian zal  
12 februari aan de hele school het stukje gaan voorlezen wat hij heeft 
voorbereid.                          


