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Nieuwsbrief 24     

 20 februari 2020 

OUDERS GEZOCHT 
 
Dinsdag 3 maart rijden naar het Daf-Museum met groep 7-8 

 
WIST U DAT….. 

 
Wist u dat… we de gekste creaties gezien hebben op ‘gekke-haren-dag’ 
Wist u dat… er vanaf gisteren gestemd kan worden op de tekening van Claudia op   
https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?municipality_id=13  
 
ALGEMEEN  

 
Oudertevredenheidspeiling 
Het is gebruikelijk binnen Veldvest om de twee jaar de tevredenheid onder ouders te peilen 
aan de hand van een Oudertevredenheidspeiling.  
U ontvangt meteen na de carnavalsvakantie een uitnodiging en verdere instructie in een 
aparte mail, hoe u de oudertevredenheidspeiling kunt invullen.  

Met de uitslag van deze peiling zullen we, in combinatie met andere actuele gegevens, als 
team bepalen welke verbeter-/of veranderpunten aangepakt worden in de komende 
periode. Deze bevindingen worden besproken in de Medezeggenschaps-
/Schoolraadvergadering, waarbij u zoals gebruikelijk van harte welkom bent.  
Uiteraard worden alle ouders ook via de nieuwsbrief nog van de uitkomsten op de hoogte 
gebracht. 

Om een representatief beeld te krijgen van onze school is het van belang dat zoveel mogelijk 
gezinnen deelnemen aan deze peiling. Wij stellen daarom uw medewerking zeer op prijs. 

Lineke Wijman, Directeur 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
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 
Flyer Brede School Veldhoven / Ukelelebende 
Flyer Bibliotheek-Scoren met Robots  
 

https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?municipality_id=13
http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Carnaval 

Het is bijna zover. Aanstaande vrijdag hebben we weer onze jaarlijkse carnavalsviering. 
Hieronder nog even het programma; 
 
8.30 uur programma in de klas 
9.15 uur opstellen voor de optocht 
9.30 uur start optocht  
10.00 uur in de klassen wat eten en drinken 
10.15 uur start talentenshow 

Komt u ook kijken naar al de mooi verklede kinderen tijdens de optocht?  
Na de optocht staat er een lekker kopje koffie voor u klaar. 
Daarna start de talentenshow in de speelzaal.  
Het zou fijn zijn als u na de talentenshow mee zou willen helpen met opruimen, zodat we 
daarna allemaal kunnen gaan genieten van de vakantie. 
 
‘Gekke Harendag’ 
Wat een fantastisch leuke creaties hebben we voorbij zien komen op onze gekke-haren-dag! 
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Mad Science 
Licht, lucht en warmte… 
Daarover zijn alle leerlingen van 
onze school meer te weten 
gekomen. Gassen zichtbaar 

maken en daarmee schieten, vuur op je hand zonder 
te verbanden, ballen laten vliegen. Professor 
Volumeknopje van Mad Science heeft samen met 
assisterende kinderen de leerlingen afgelopen 
maandag in zijn show kennis laten maken met deze 
bijzondere verschijnselen.  
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een flyer 
meegekregen. Zij kunnen zich inschrijven voor de 
naschoolse cursus van Mad Science.  
 

 
Scoren met Robots, wie wil dat nou niet!? 
Kinderen gaan in groepjes aan de slag met de robots Dash en Dot en Lego Mindstorms. Na 
een korte introductie over robotica en programmeren mogen ze in een arena hun kunsten 
vertonen, zoals een potje voetballen! 

Aansluitend bij het project Scoor een boek worden er door de bibliotheek ook 
buitenschoolse activiteiten georganiseerd voor alle kinderen die interesse hebben. 
 
Woensdag 26 februari • 14.00-15.00 & 15.00-16.00 • In de Bibliotheek Veldhoven • Leeftijd 
8 t/m 12 • Entree gratis, wel even aanmelden: bibliotheekveldhoven.nl/scoren-
robotsVeldhoven • 
Voor meer informatie zie flyer bij deze nieuwsbrief.  
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UIT DE GROEPEN 

 
Groep 3-4 

 

 

 

Carnaval 
Een fijne vakantie gewenst 
van deze gekke haren 
groep! 

 

 

 
 
 

Groep 5-6 
Ukelelebende 

Zoals u weet krijgt groep 5-6 deze periode muziekles op school van  meester Niels. In de 
lessen in de klas zijn de kinderen begonnen met het spelen op de ukelele. Zo leren ze de 
basisvaardigheden van muziek maken. Ze oefenen in samenspelvorm om een paar leuke 
liedjes te leren spelen. En dat 
doen ze niet voor niets, want 
ze sluiten de lessenserie af met 
een mini-concert op school. 
Iedereen is van harte welkom 
om te komen luisteren. De 
eindpresentatie van deze 
lessenserie vindt plaats op 
donderdag 12 maart 2020 om 
14:30 uur op school.  
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Scoor een boek! Bij De Herdgang  
Zijn we nu beroemd?! Deze vraag werd in de klas gesteld. 
Inmiddels heeft u de leerlingen van groep 5-6 waarschijnlijk 
al op allerlei plaatsen voorbij zien komen, bijvoorbeeld op 
Facebook, op de website van de bibliotheek en Omroep 
Veldhoven en in het Veldhovens Weekblad. Nu zijn we niet 
meer alleen lokaal bekend, er staat zelfs een artikel op de 
website van de landelijke Eredivisie: https://eredivisie.nl/nl-nl/maatschappelijk-nieuws-
overzicht/scoor-een-boek-2020-van-start.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle laatste informatie, foto’s en filmpjes zijn steeds te vinden op de website van de 
bibliotheek.  
Gisteren is het tweede filmpje met de Boekenbende opgenomen bij de Herdgang.  
We zijn benieuwd hoe dit verder gaat… 

 

Groep 7-8  
Herhaalde oproep: 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. 

 

 

https://eredivisie.nl/nl-nl/maatschappelijk-nieuws-overzicht/scoor-een-boek-2020-van-start
https://eredivisie.nl/nl-nl/maatschappelijk-nieuws-overzicht/scoor-een-boek-2020-van-start
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Robots 
Bij het vak natuur is het thema ‘Techniek om ons heen’, 
afgerond. Dit thema stond in het teken van robots. Daarbij 
hebben de kinderen bij de crealessen samengewerkt aan 
hun eigen robot. Met veel enthousiasme zijn de kinderen 
hiermee aan het werk gegaan. Ontwerpen, plannen en 
uitvoeren. Er werden zelfs verschillende materialen vanuit 
thuis meegenomen en eigenlijk hadden ze tijd te kort…. 

                                                  

                                                  Robot met een bewegend hart 

 

 

 

Koekiemonster: de klep valt dicht na het eten van een koekje 

 

   
           
 
      Hippie voorzien van lichtjes 

 


