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Nieuwsbrief 24     

 21 februari 2019 

ALGEMEEN 
 

Tekenwedstrijd Sjors Sportief 
Dit jaar is de tekening die gaat meedingen voor het boekje van Sjors Sportief 
gemaakt door Xanthe Peterse uit groep 8.  
Er kan vanaf vandaag donderdag 21 februari 16.00 uur t/m woensdag   
27 februari 16.00 uur worden gestemd op de tekening van Xanthe op de 
website www.sjorssportief.nl.   
De winnaar wordt donderdag 28 februari bekend gemaakt. 
De eerste prijs (voorkant) en tweede prijs komen in het Sjorsboekje te staan dat ruim 3500 
keer gedrukt gaat worden. De eerste prijs mag met de hele klas een middag naar zwembad 
Den Ekkerman,  de tweede prijs mag met de hele klas naar speellandschap de Heiberg. 
Wethouder Sport (Daan de Kort) zal een feestelijke prijsuitreiking verzorgen tijdens de  
kick-off van het project Sjors Sportief.  
De Kick-off vindt plaats woensdag 20 maart van 14.30 uur - 16.30 uur bij sporthal  
Den Ekkerman voor kinderen van groep 1 t/m 4 en bij zwembad Den Ekkerman voor groep  
5 t/m 8. De Kick-off is voor iedereen 'gratis' toegankelijk. Tijdens de Kick-off kunnen kinderen 
deelnemen aan activiteiten zoals o.a. waterspelen, survivalbaan en vrij zwemmen bij het 
zwembad, en sport- en spelactiviteiten, springkussens, dansen, etc. in de sporthal. De 
officiële opening voor het inschrijvingen van de Sjors Sportief activiteiten loopt via de 
website www.sjorssportief.nl en gaat vrijdag 22 maart om 16.00 uur open. 
 
 
Rian Huijbers, coördinator Brede School Veldhoven 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data 
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 
 
 

https://office.stimulansveldhoven.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.sjorssportief.nl
http://www.sjorssportief.nl/


2 
 

UIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 

Bezoek Voorstelling Art4U muziekfestival  
Afgelopen dinsdag hebben we 
genoten van een spannende 
voorstelling in theater de 
Schalm. Een heks had ervoor gezorgd dat de prinses, 
Carlo en Marinho 
betoverd waren. Het 
was erg spannend of 
dat weer goed zou 
komen. De kinderen 
werden helemaal 
meegenomen in het 
avontuur. Ze mochten 
meezingen en dansen 
met de liedjes die ze 
tijdens de lessen 
geleerd hadden. Een 
paar kinderen 

mochten zelfs even op het podium komen om samen met de 
heks de heksendans te dansen. Gelukkig kwam alles weer 
goed en werd de betovering verbroken. Het was een hele 
leuke morgen en met een gerust hart konden we weer naar school. 
 
 
Groep 3-4 
Bezoek bakkerij museum ‘De Grenswachter’ in Luyksgestel 
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen Molenmuis teruggebracht naar zijn eigen molenhuis.  
De bakker heeft ons veel geleerd over hoe brood wordt gemaakt en wat er allemaal voor 
nodig is.  
Ook mochten we in de molen een kijkje nemen. D.m.v. 
een grote kijkdoos konden we precies zien hoe het graan 
vroeger werd gezaaid, geoogst en verwerkt tot meel.  
Het was een leerzame, gezellige ochtend!  
Dank je wel (groot-) ouders voor het rijden. 
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Groep 7-8 
Popsong 
Afgelopen dinsdagmiddag was het zo ver: eindelijk mocht groep 7-8 optreden in de Schalm 
met hun zelfgemaakte lied. In een hele volle zaal, met ook veel ouders in het publiek heeft 
de groep een heel mooi optreden gegeven. De jury vond de tekst heel sterk.  
 
Hieronder een stukje tekst met foto uit het Eindhovens Dagblad: 

 
 
 
 
De bovenbouw streed dinsdagmiddag om de Popbende-
trofee. Twaalf groepen schreven eerder samen met een 
gastdocent een lied op een melodie. Xanthe Peterse (12) 
zit in groep 8 van basisschool aan ’t Heike. ,,Ons lied 
gaat over gevoelens. Toen het klaar was, hebben we in 
groepjes bij stukjes tekst iets verzonnen, zoals een 
dansje.” 
https://www.ed.nl/veldhoven/voor-het-eerst-optreden-in-
de-echte-schalm~af205f89/ 
 

https://www.ed.nl/veldhoven/voor-het-eerst-optreden-in-de-echte-schalm~af205f89/
https://www.ed.nl/veldhoven/voor-het-eerst-optreden-in-de-echte-schalm~af205f89/

