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Nieuwsbrief 23     

 13 februari 2020 

OUDERS GEZOCHT 
 

Vrijdag 14 februari en donderdag 20 februari helpen bij versieringen voor CARNAVAL 
Dinsdag 3 maart rijden naar het Daf-Museum met groep 7-8 
 

WIST U DAT….. 
 
… De inschrijflijsten voor de voortgangsgesprekken van volgende weken hangen bij de 
deuren van de klassen? Als u zich nog niet heeft ingeschreven, wilt u dat dan alsnog doen? 
… De inschrijflijsten voor verschillende school-sporttoernooien in de gang hangen? Dat het 
leuk en gezellig is als er vanuit onze school veel leerlingen deelnemen? 
 
ALGEMEEN  

 
 

VIP-Ochtend  
De VIP-ochtend voor peuters en hun ouders was een groot 
succes!  
Ontvangen worden als een echte VIP, hoe leuk is dat! 
Peuters, ouders, hulpouders en team waren heel 
enthousiast.  

 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
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 
03-03  Daf-Museum groep 7-8 
03-03  Schoolraad  
11-03  Studiedag alle leerlingen vrij 
 
  
Bijlagen 
Informatiebrief GGD over bedplassen  
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Mad Science 
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 
Alle kinderen van de school gaan maandagochtend ervaren en samen met de professor 
experimenteren tijdens de show van Mad Science. 
Na deze show verzorgt Mad Science binnenkort een wetenschap & techniek cursus waar de 
kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren 
een onderzoekende leerhouding.   

Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de Ruimte en Chemie. 
Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden? We gaan het zien met zelfs een 
echte raketlancering. Gebruik teamwork om een ruimte missie uit te voeren en ontdek dat 
alledaagse materialen zijn ontwikkeld voor de ruimte. 
Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van alles over 
laboratoriumtechnieken. Maak kennis met atomen en chemische reacties. Waarom we onze 
tanden poetsen? We duiken in de wereld van zuren en basen. Zet je veiligheidsbril maar op 
want we gaan aan de slag met PH-waarden en indicatoren. 

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen 
beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies 
trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de 
kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en 
experimenteren.  

De naschoolse cursus vindt plaats bij basisschool de Heiacker op de volgende maandagen:  
16-3, 23-3, 30-3, 6-4, 11-5 en 18-5.  
Starttijd: 15:30 uur (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje. 

Rian Huijbers, techniek- en cultuurcoördinator 
 
 
Sjors Sportief 
Prijzen winnen is leerlingen van onze school de laatste tijd al regelmatig 
gelukt. Wordt Claudia uit groep 6 de volgende prijswinnares!?  
De voorbereidingen voor het project Sjors Sportief vanuit de Brede School 
zijn alweer in volle gang. Op 12 maart ontvangen alle leerlingen het 
boekje van Sjors Sportief met daarin de activiteiten waarvoor ze zich 
kunnen inschrijven. Op de voorkant van dit boekje prijkt altijd een 
tekening die gemaakt is door een leerling uit Veldhoven. Deze tekening 
wordt gekozen op basis van het aantal stemmen.  
Stemmen kan vanaf woensdag 19 februari 15.00 uur t/m woensdag 26 
februari 15.00 uur.  
De tekening die uiteindelijk op de voorkant van het boekje komt te staan, wordt bekend 
gemaakt op donderdag 27 februari.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com%2Fbrabant&data=02%7C01%7C%7C7253c4008b2b4302097008d7aec86f8a%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637170048293583975&sdata=%2BbT%2FYnOz8u3HoawZUAwide8J5VhxBYLzH4ShArIVnO4%3D&reserved=0
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Carnaval 
Aanstaande vrijdag 14 februari zullen de klassen en de gang versierd worden in 
carnavalssferen. Op donderdag 20 februari om 15.00 uur gaan we de speelzaal versieren 
voor de talentenshow. Bij de klassen hangen intekenlijsten waarop u aan kunt geven om te 
helpen bij het versieren. We danken u bij voorbaat voor uw hulp en tijd. 

Talentenshow  
U bent als ouders van harte welkom bij deze Talentenshow op vrijdag 21 februari, deze 
start rond 10.15 uur. 
De leerlingen die deel willen nemen aan deze show kunnen zich nog tot en met 
vrijdag 14 februari opgeven, na school bij juf Inge. 
 
Wij willen u erop attent maken GEEN speelgoedwapens mee te geven. Ook zijn confetti en 
spuitbussen niet toegestaan. Natuurlijk zijn SERPENTINES welkom om de school te versieren. 
We maken er een KNOTSGEKKE-carnavalsviering van.   
 
 

GGD Brabant-Zuidoost 
Op donderdag 5 maart  organiseert Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-
Zuidoost een informatieavond voor ouders over bedplassen bij kinderen. 
Zie bijlage voor verdere informatie. 

Vera van der Velden, administratief medewerker  

 

UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3-4 
Blote voeten pad 
Afgelopen vrijdag was de VIP kijkochtend voor de peuters. Alle peuters mochten genieten 
van het blote voeten pad. Ook wij wilden hier graag van genieten. Sommige kinderen 
vonden het griezelig eng. Het ging dan ook met een 
hoop gegiechel en gegil gepaard. 
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Papier-maché  
Tijdens de crea lessen hebben de kinderen 
een ballon beplakt met kranten en 
behangselplak. Wat het gaat worden blijft 
nog even een verrassing……. 

 

 

 

Klokkijken 
Het kloklezen van de analoge klok is nog voor veel kinderen lastig. De kinderen van groep 3 
leren de hele en halve uren op de analoge klok. De kinderen uit groep 4 leren de analoge 
klok in stappen van 5 minuten. We oefenen dit elke dag en hopen dat alle kinderen het doel 
hebben bereikt voordat ze carnaval gaan vieren. Zo kunnen ze goed de tijd in de gaten 
houden bij carnaval…. 
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Groep 5-6 
Scoor een boek! 
Het boeken scoren is afgelopen 
dinsdag begonnen! Tijdens de aftrap 
op school was een grote 
afvaardiging van verschillende 
mensen aanwezig, waaronder 
uiteraard Phoxy en de speelsters 
van PSV en de mensen van de 
bibliotheek. Wat was het gaaf om 
Phoxy in het echt te ontmoeten en 
hem te kunnen knuffelen en op het veld te voetballen met de speelsters van PSV!  
Na de sportieve activiteiten zijn alle kinderen enthousiast in het grote aanbod boeken 
gedoken om mogelijk boeken te lezen en deze aan elkaar te promoten. De eerste 
basisopstelling is gemaakt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op https://www.bibliotheekveldhoven.nl/educatie/scoor-een-boek.html is alle informatie 
en foto’s en filmpjes over het project te bekijken.  
Ook een fotograaf en verslaggeven van Omroep Veldhoven waren aanwezig 
http://omroepveldhoven.nl/nieuws/scoor-een-boek-trapt-af-in-veldhoven 

https://www.bibliotheekveldhoven.nl/educatie/scoor-een-boek.html
http://omroepveldhoven.nl/nieuws/scoor-een-boek-trapt-af-in-veldhoven
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Schooltennis 
Met een schooltennisdiploma op 
zak zijn vorige week de 
schooltennislessen van groep 5-6 
afgerond. We hebben de leerlingen 
de afgelopen weken enorm vooruit 
zien gaan! Tijdens de laatste les 
konden de kinderen al echt een 
rally en een wedstrijdje spelen.  

 

Groep 7-8 
DAF Museum 
Op dinsdagochtend 3 maart gaat groep 7-8 in het kader van verkeersonderwijs een bezoek 
brengen aan het DAF Museum in Eindhoven. Tijdens dit bezoek gaan de kinderen onder 
begeleiding een speurtocht lopen. Ze gaan een bezoek brengen aan de verkeerszone, waar 
o.a. interactieve computertoepassingen met verkeerssituatie worden gesimuleerd en zo hun 
verkeerskennis wordt getest. Verder zullen de kinderen als fietser kennismaken met de 
aspecten van de dode hoek bij een vrachtwagen. 

We zullen deze ochtend om 8.30 uur vertrekken vanuit school en het zal tot ongeveer  
12.00 uur duren. We zijn dan ook op zoek naar enkele ouders die kunnen rijden. U kunt zich 
hiervoor opgeven bij de leerkracht. 

 
Journalisten 

Is jouw lead compleet en pakkend? 

Wat staat er in jouw streamer en waar past deze het beste? 

Zijn de WH – vragen beantwoord in jouw artikel? 

Heeft het bericht nieuwswaarde? 

Is de foto passend bij het artikel? 

Is het onderschrift duidelijk? 

Met deze vragen en meer hebben de journalisten uit groep 7-8 zich de afgelopen week bezig 
gehouden. Ben je benieuwd wat ze hebben geschreven? Kom maar een kijkje nemen, na 
school bent u van harte welkom. 
 

 

 

 


