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Nieuwsbrief 22     

 6 februari 2020 

OUDERS GEZOCHT 
 

Dinsdag 10 maart rijden naar Theater de Schalm voor groep 1-2 
 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat ….. 
…  de kinderen van groep 5-6 zich nog tot 11 februari kunnen inschrijven voor de afsluitende 
tennisclinic van Veldhoven tennist! op zaterdag 14 maart? 
… aanstaande dinsdagochtend de aftrap van het project ‘Scoor een boek!’ in groep 5-6 zal 
plaatsvinden? Hierbij zal een delegatie van PSV, de bibliotheek, de landelijke projectgroep, 
het voetbaltijdschrift ‘Panna’, Brede School Veldhoven en wellicht de regionale pers 
aanwezig zijn.  
… de bewegwijzering in de gang gemaakt is door de vader van juf Rian? 
 
ALGEMEEN  

 
Oudergesprekken groep 1 t/m 7 en adviesgesprekken groep 8 
In week 8 staan de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 en de adviesgesprekken voor groep 
8 gepland. Deze zullen gevoerd worden op dinsdag 18 en donderdag 20 februari. 
Omdat de adviesgesprekken van de leerlingen van groep 8 gerelateerd aan de 
onderwijskundige rapporten meer tijd in beslag nemen, willen we de ouders van leerlingen 
uit groep 8 vragen een dubbele tijd in te plannen.  
Vanaf aanstaande dinsdag 11 februari vindt u bij de klassendeuren de inschrijflijsten. U kunt 
zich bij de betreffende groep op een voor u geschikte tijd inschrijven. 
Omdat we het van belang vinden om de kinderen actief bij hun eigen leerproces te 
betrekken en daar een toenemende verantwoordelijkheid in te laten dragen, mogen de 
kinderen vanaf groep 5 deelnemen aan het gesprek. We zullen dit in de klassen ook met hen 
bespreken.  
 
Team BS aan ‘t Heike  

Belangrijke data                                                                            www.basisschoolaantheike.nl    
07-02  ‘VIP’ Kijkochtend 
18-02  Oudergesprekken groep 1 t/m 7 + 
18-02  Adviesgesprekken VO groep 8  
19-02  ‘Gekke haren-dag’ 
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 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Carnaval 
In een eerdere nieuwsbrief is vermeld dat de carnavalsviering op basisschool ‘Confetti Pretti’ 
bestaat uit een optocht en een talentenshow. Voor de talentenshow zijn de eerste 
aanmeldingen al binnen. Heb jij al iets bedacht en al geoefend? Schrijf je na school in bij juf 
Inge van groep 7/8. 

Ook zijn  al verschillende kinderen ideeën aan het bedenken en aan het knutselen voor de 
carnavalsoptocht. Vanaf donderdag 6 februari kunnen 
de kinderen zich inschrijven voor de optocht. Het 
inschrijfformulier hangt op de wc deur van de 
leerkrachten in de gang. 

We hopen natuurlijk dat iedereen met een leuke act of 
thema deelneemt aan de optocht. 

De raad van 6 met de prins en prinses hebben hun eerste 
“werkvergadering” o.l.v. de studenten er al op zitten. Ze 
zijn hard aan het werk aan de onderscheidingen en 
andere voorbereidingen voor de viering. 

In aanloop naar de carnavalsviering houden we op 
woensdag 19-02 een gekke harendag. We zijn natuurlijk 
heel benieuwd naar al jullie mooie en gekke kapsels. 

 
We hebben er al zin in! Nog 2 weken te gaan……ALAAF! 

 

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 19 april 2020  
Waar:  Handbalvereniging Achilles 95, sportcomplex 

de Atalanta Veldhoven  
Tijd:   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 uit 6 of 7 
kinderen. Kinderen die mee willen doen kunnen zich t/m woensdag 18 maart inschrijven op 
de inschrijflijst in de gang.   
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.   
Wanneer er niet voldoende kinderen vanuit onze school zijn om een team te vormen, wordt 
gekeken of er een team gevormd kan worden met kinderen van andere scholen.  
  
Rian Huijbers, sport- en cultuurcoördinator  
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UIT DE GROEPEN 

 
Groep 1-2 
Muziekfestival 2020 
Groep 1-2 heeft nu al een tijdje muziekles op de woensdagen. Hierbij wordt druk geoefend 
met dans en zang. Als afsluiting van deze lessen spelen de gastdocenten een kinder-muziek-
voorstelling waar de kinderen deel van uitmaken. Dit muziekfeest vindt plaats in Theater de 
Schalm op dinsdag 10 maart.  

Welke ouders zouden willen en kunnen rijden? Natuurlijk mogen zij ook bij het optreden 
aanwezig zijn!  

De planning ziet er als volgt uit:             
12:45 – Verzamelen bij Theater De Schalm 
13:00 – Plaats nemen in de zaal  
13:15– Start voorstelling 
14.50 - Einde voorstelling 
 
Vanaf maandag 10 februari hangt er een intekenlijst bij de deur, bedankt alvast! 
 
 

Groep 5-6 

Taal thema Dierentuin 
De afgelopen weken hebben de taallessen in het teken gestaan van thema dierentuin. De 
leerlingen van groep 5-6 hebben diverse woorden geleerd die passen bij dit thema. Ze zijn 
onder andere aan de slag geweest met andere manieren van communiceren dan door 
middel van taal, maar zoals dieren doen: bijvoorbeeld lichaamstaal, geur en kleur. Ook is er 
uitgebreid aandacht geweest voor de manier waarop je anderen kunt overtuigen, zowel 
mondeling als schriftelijk. Als afsluiting van het thema hebben alle leerlingen hun favoriete 
dierentuindier moeten aanprijzen. Ze hebben hiervoor een tekst geschreven en deze 
vervolgens aan de klas gepresenteerd. Het winnende de dier is uiteindelijk de pelikaan 
geworden waarover Claudia allerlei bijzondere eigenschappen en weetjes heeft verteld.   
 
 

Bedankje Veldhoven Danst 
Afgelopen week ontvingen 
we een bedankje voor de 
deelname van groep 5-6 aan 
Veldhoven Danst 2019. 
‘Beter laat dan nooit’, stond 
erbij.  
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Groep 7-8 
 

Voorleeswedstrijd 
Afgelopen maandag zijn we met de klas Pien gaan 
aanmoedigen in Theater de Schalm. Zij mocht namens 
onze school deelnemen aan de Veldhovense 
voorleeskampioenschappen. Ze las voor uit het 
spannende boek ‘De vuurproef’. Pien heeft het erg goed 
gedaan en heeft er erg van genoten. Ze was helemaal 
niet zenuwachtig. Knap hoor!  

 


