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Nieuwsbrief 23     

 14 februari 2019 

ALGEMEEN 
 

Staking leerkrachten vrijdag 15 maart  
Hierbij willen wij u informeren dat de vakbonden een nieuwe staking uitgeschreven hebben op 

vrijdag 15 maart aanstaande. Na peiling onder de leerkrachten van onze school is gebleken dat 
de stakingsbereidheid dusdanig groot is dat er op vrijdag 15 maart geen onderwijs gegeven 
kan worden en de school die dag gesloten blijft. 
In de bijlage treft u een brief met meer informatie. 
 
Team BS aan ‘t Heike 
 
 
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 19 en donderdag 21 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 afgelopen dinsdag 12 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 
15-02  Bezoek molen Luyksgestel groep 3-4 
19-02  Oudergesprekken groep 1 t/m 7  en     
19-02  Adviesgesprekken VO groep 8                                                    
21-02  Oudergesprekken groep 1 t/m 7  en 
21-02  Adviesgesprekken VO groep 8 
01-03  Carnavalsviering 
01-03  12.15 uur Start voorjaarsvakantie t/m 08-03-2019 
15-03  Staking, school gesloten 
 

Bijlagen 
Brief Staking 15 maart 
 



2 
 

Carnaval 
‘Raad van 6’ met prins en prinses 
Afgelopen week hebben de prins, prinses en de raad van 6 zichzelf gepresenteerd in de 
klassen en hebben ze uitleg gegeven over de talentenshow. Ook hebben ze de leus die ze 
gemaakt hebben onthuld: 
“Wat zijn er toch mooie dingen gebeurd: Popsong, de blaasbende, en allemaal hebben we 
het goed gedaan met een goed humeur. We zijn allemaal goede vrienden van elkaar. Er zijn 
zulke mooie dingen die ik bewaar. We hebben allemaal iets geleerd, ook hoe je voedsel 
verteerd. Dit is de mooiste school die ik kan bedenken, en daarom zou ik deze school aan alle 
kinderen schenken. 

 
En dan nu retteketetie voor basisschool Confetti Prettie” 

 
Met grote trots presenteren wij de  
‘Raad van 6’ met Prins Dylan en Prinses Mirthe van Basisschool ‘Confetti Prettie’: 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Talentenshow  
U bent als ouders van harte welkom bij deze Talentenshow op vrijdag 1 maart, deze start 
rond 10.30 uur. 
De leerlingen die deel willen nemen aan deze show kunnen zich nog tot 20 februari 
opgeven, in de pauzes en na schooltijd bij de prins en de prinses. 

Aan de deelnemers van de playbackshow hebben we de vraag om 
uiterlijk maandag 25 februari een usb-stick in te leveren met het liedje 
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.   
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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 
 
 
UIT DE GROEPEN 

 
Groep 1-2 
Muziekfestival in de Schalm 
Op dinsdag 19 februari zijn we uitgenodigd door ART4U om naar het 
muziekfestival in de Schalm te gaan. Dit n.a.v. de muzieklessen die 
we om de twee weken aangeboden krijgen door muziekjuf Sabine.  
We willen die dag om 9.15 uur met auto’s naar de Schalm vertrekken. Het programma duurt 
tot 11.00 uur wat betekent dat we om 11.30 uur weer terug op school zijn. De ouders die 
mee willen rijden kunnen ook de voorstelling bijwonen.  
 
 
 
Groep 3-4 
VLL groep 3 
Met de voorjaarsvakantie in zicht beginnen we aan kern 9. Uw kind kan uit steeds meer 
boeken kiezen om lekker te lezen! Hebt u de poort naar de Bieb in de oefensoftware al 
ontdekt? Deze geeft toegang tot de leerlijn Leesbevordering. In deze brief leest u meer over 

de leesbevorderingssoftware en over de inhoud van kern 9.  

Thema kern 9: Hoe kan dat?  
In het ankerverhaal ‘De limonadefontein’ merken Lies en Eus dat het licht van de 
buitenschoolse opvang niet werkt en even later komt er geen water meer uit de kraan. Hoe 
kan dat? In deze kern leren de kinderen allerlei zaken over techniek, doen ze zelf proefjes en 
schrijven daarover ook een verslagje. Ze leren woorden als: het apparaat, de buis, de 
elektriciteit, de vonk, de storing, de magneet en het gereedschap. 

Woordtypen in kern 9: lezen en spellen 
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 9 zijn: 

 samengestelde woorden van twee lettergrepen met letterclusters, zoals: hijskraan; 

 woorden van één lettergreep met een cluster van drie medeklinkers vooraan of 
achteraan, zoals: strik en markt; 

 woorden van één lettergreep die eindigen op -aai, -ooi of -oei, zoals: haai, kooi en roei; 
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 woorden van twee lettergrepen die eindigen op -e, zoals: korte; 

 woorden van twee lettergrepen die eindigen op -en, -er of -el, zoals: bloemen, tijger en 
mantel; 

 woorden van twee lettergrepen met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals: 
takken; 

 woorden van twee lettergrepen met het voorvoegsel be-, ge- of ver-: betaal, gezien en 
vertel. 

 
Spelling 
We herhalen de woordtypen die in de vorige kern werden 
geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden 
beheerst: 

 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; 
woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank. 
Verder oefenen we met het spellen van de woordtypen die de kinderen leren lezen, 
waaronder ook woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers met een 
tussenklank (kleefletter), zoals: half, wilg, melk, helm, tulp, slurf, berg, vork, warm, harp en 
hoorn. De kinderen leren dat die letters aan elkaar ‘kleven’ en dat ze er geen letter tussen 
moeten schrijven. Het is dus ‘melk’ (en niet ‘melluk’). 

Begrijpend lezen 
Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. De kinderen lezen 
korte tekstjes en leren na te denken over de inhoud, onder andere door zichzelf vragen te 
stellen en ook stil te staan bij de betekenis van de verwijswoorden (hij, zij, zijn, haar, hem, 
enzovoorts). 

 
 
Groep 5-6 
Handvaardigheid carnaval 
Voor een handvaardigheidsopdracht voor carnaval zijn we 
op zoek naar ronde kokers. U kunt hierbij denken aan de 
rol van keukenpapier, Pringlesbussen, posterkokers e.d. 
Het zou fijn zijn als alle leerlingen op donderdag 21 
februari beschikken over zo’n koker. Ze kunnen deze 
eerder ook alvast meebrengen naar school. Bedankt voor 
uw medewerking.  
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Groep 7-8 
Veldhovens voorleeskampioenschappen 
Woensdag 13 februari werden de 
voorleeskampioenschappen gehouden in de Schalm.  

Julian van de Laak heeft 
deelgenomen namens 
onze school. Samen met 6 
andere leerlingen van 
Veldhovense basisscholen 
deed hij mee aan deze 
wedstrijd. Wat was het 
spannend! De jury 
vertelde dat één persoon 
toch echt de beste was… 
deze persoon  had een 
goede introductie en las 
voor met hele goede intonatie… 

 

Julian van de Laak is de Veldhovens voorleeskampioen van schooljaar 2018-2019!!! Van 
harte gefeliciteerd!                                     
Hij mag op zaterdag 16 maart Noord -Brabant gaan vertegenwoordigen in Goirle.  

  Popsong 
Dinsdag 19 februari om 13.15 uur vindt het muziekfeest plaats in de Schalm waar groep 7-8 
gaat optreden met hun zelfgemaakte lied. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen vrij, zodat u de 
kinderen kan komen aanmoedigen. U kunt zich hiervoor inschrijven bij juf Inge . 

Veldhoven Tennist 
Vanaf 18 februari t/m 18 maart  zal groep 7-8 tijdens de gymlessen op maandag deelnemen 
aan Veldhoven tennist. De tennislessen worden georganiseerd door Brede School 
Veldhoven. Door middel van allerlei activiteiten en spelvormen, met en zonder racket, wordt 

er tijdens deze lessen gewerkt aan het balgevoel van leerlingen 
en ze maken kennis met de sport tennis.  

 
 
 
                         

http://www.bredeschoolveldhoven.nl/

