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Nieuwsbrief 26     

 12 maart 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat … het volgende week de laatste week is dat leerlingen zich in kunnen schrijven 
voor het schoolhandbaltoernooi? Wil uw zoon/dochter mee doen? Schrijf dan nog snel in! 
 
Wist u dat… Volgens een leerling het coronavirus nog niet in Nederland is maar alleen maar 
in quarantaine?  
 
ALGEMEEN  

 
Oudertevredenheidspeiling 
Graag willen we u nogmaals attenderen op deze peiling. Wij stellen een grote respons zeer 
op prijs. Het invullen kost u ongeveer 5 minuten. Antwoorden zijn anoniem.  
U vindt de link naar de vragenlijst in de mail die u daarover op 3 maart 2020 heeft 
ontvangen. De vragenlijst sluit op 17 maart 2020. 
Mocht u problemen ondervinden bij het inloggen, een nieuwe link willen ontvangen of een 
vraag hebben, dan kunt u contact opnemen met Vera van der Velden of Lineke Wijman. 
 
Lineke Wijman, directeur 
 
 

Inloopspreekuur CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) 
Lumens geeft gevolg aan de nieuwe maatregelen om het coronavirus te bestrijden en vraagt 
medewerkers daarom zoveel mogelijk thuis te werken en geplande overleggen te 
verplaatsen. Om deze reden wordt het CJG spreekuur voor a.s. maandag 16-03-2020 
geannuleerd. Telefonisch en via mail zijn de medewerkers van Lumens wel bereikbaar. 
Mochten er vragen liggen kunnen deze op die manier beantwoord worden. 
 
Corina van Aarle, contactpersoon CJG (c.v.aarle@lumenswerkt.nl of 06-12324697) 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
27-03  Kamp Vught groep 7-8 
10-04  Koningsspelen 
13-04  Vrij 2e paasdag 
14-04  Schoolraad  
  
  
Bijlagen 
Flyer ‘Scoren met Koen Kampioen’  
 

mailto:c.v.aarle@lumenswerkt.nl
http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Lente kriebels 
Op 21 maart begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid 
door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby'tjes. Maar hoe groeit een baby in de 
buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes?  
De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties 
en seksualiteit. Dit is dan ook de reden dat onze school dit jaar mee doet aan de  
‘Week van de Lentekriebels’  van 16 tot en met 20 maart. 
Tijdens deze week worden in elke groep verschillende lessen 
gegeven over relationele en seksuele vorming die passen bij 
de leeftijdsgroep. 
Heeft u vragen over deze week, dan kunt u terecht bij de 
groepsleerkracht. 
 
Team basisschool aan ‘t Heike 
 

 

Landelijke opschoondag 
Lege blikjes, snoepwikkels en oude flesjes langs de weg: zwerfafval is iets 
waar iedereen in de buurt zich aan stoort omdat het ons straatbeeld en de 
mooie natuur vervuild. De Landelijke Opschoondag is daarom hét moment 
om op een leuke manier in te spelen op de bewustwording van dit 

probleem bij leerlingen. Op zaterdag 21 maart 2020 is de 18e editie van de Landelijke 
Opschoondag, dan steken tienduizenden Nederlanders de handen uit de mouwen voor een 
schone buurt. De Landelijke Opschoondag kun je zien als een gezamenlijke 
voorjaarsschoonmaak. Op school besteden we op vrijdag 20 maart na de pauze met alle 
leerlingen aandacht aan de Landelijke Opschoondag. De gemeente Veldhoven stelt 
materialen beschikbaar. Met z’n allen zullen we het zwerfvuil in de omgeving rondom de 
school en met name het park gaan verzamelen.  

Team basisschool aan ‘t Heike 

 

 

Schoolfruit/ groente 
Deze week stond er ananas, courgette en appel op 
het menu. De meeste kinderen vonden courgette 
als rauwe groente niet zo lekker. Vandaar dat de 
hele school heeft genoten van een heerlijke 
courgettesoep.  

Wendy van Ginkel, leerkracht groep 3-4 
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Sjors Sportief 
Kennismaken met een nieuwe sport of een keer iets geheel anders kosteloos uitproberen? 
Dat kan met het aanbod van Sjors Sportief.  
Vanaf donderdag 12 maart ontvangen alle leerlingen de boekjes van Sjors Sportief. Digitaal 
inschrijven voor de activiteiten kan vanaf vrijdag 20 maart 16.00 uur via 
www.sjorssportief.nl.  
 
De kick-off van Sjors Sportief vindt plaats op woensdag 20 maart van 14:30 uur t/m 16:30 
uur bij sporthal- en zwembad Den Ekkerman. 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. Kinderen 
van groep 1 t/m 4 hebben hun activiteit in de sporthal en bij zwembad Den Ekkerman is de 
activiteit voor kinderen  groep 5 t/m 8. De Kick-off is voor iedereen 'gratis' toegankelijk, 
aanmelden kan via www.bredeschoolveldhoven.nl. 

Rian Huijbers, cultuurcoördinator 

 

Scoren met Koen kampioen 
Ontmoet Fred Diks, de schrijver van voetbalboeken zoals Koen 
Kampioen en Beweeg, zing en speel mee met liedjes en spellen! 
Op vrijdag 27 maart organiseert de bibliotheek voor alle kinderen van 
8 t/m 12 jaar ‘Scoren met Koen Kampioen’. Voor meer informatie zie 
de flyer bij deze nieuwsbrief.  

Rian Huijbers, cultuurcoördinator 
 
UIT DE GROEPEN 

 

 

Groep 3-4 
Wie bouwt de hoogste 
toren… 
Pfff, hoe doe ik dat…, 
samen overleggen…, 
taakverdeling…, 
samenwerken…, leren 
van eerdere pogingen…, 
omgaan met emoties…, 
frustratie…, trots……. 

 

 

 

http://www.sjorssportief.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bredeschoolveldhoven.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C8f87c53e1beb447853df08d7b4501263%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637176128307641384&sdata=GIsgKm0aoO8eaBMOBrCtr84poelCF%2BbukJCN4chiH9Y%3D&reserved=0
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Nationale Complimentendag 
Elke dag zet groep 3-4 alle kinderen zo vaak mogelijk in het 
zonnetje. In verband met de Nationale Complimentendag van  
1 maart is iedereen nog eens duidelijk in het zonnetje gezet. 

 

 

 

 
 

 

Extra leesoefeningen groep 3 
I.v.m. het coronavirus heeft de uitgever van de methode Veilig Leren Lezen, de leesmethode 
van groep 3, lessen gemaakt waar kinderen thuis mee kunnen oefenen als ze niet naar 
school kunnen. 

Deze lessen zijn ook erg geschikt om extra mee te oefenen. Zowel de lessen van kern 8 en 9 
kun je thuis oefenen. Op de site www.zwijsen.nl/thuislessen staat extra uitleg en een link 
naar de lessen.  

 
Groep 5-6 
Amsterdam 
De hoofdstad van ons land, dat is Amsterdam. Maar Amsterdam is zoveel meer. Een stad 
bordenvol oude en hedendaagse verhaal en typische Amsterdamse woorden. Het thema van 
taal in groep 5-6 heet Amsterdam. In de klas wordt geluisterd naar verhalen van 
stadsvertellers over beroemde Amsterdammers, bekende gebouwen en andere leuke 
anekdotes. Zelf gaan de leerlingen aan de slag geweest met het schrijven van een slot voor 
een verhaal en ze hebben zich verdiept in de afkomst van de Amsterdamse taal; het Jiddisch 
en het Bargoens. Gedurende dit thema komt er nog veel meer aan bod rondom de grootste 
stad van Nederland. Na vrijwel elke taalles klinkt het in de klas: ‘Dit was leuk en interessant!’.  
 

Groep 7-8 
Kamp Vught 
Vrijdag 27 maart zullen we met groep 7-8 een bezoek brengen aan 
Kamp Vugt, dit in het kader van het geschiedenisonderwijs. Het 
bezoek vindt plaats van 11.00-12.00 uur. Dat betekent dat we pas 
rond 12.45 uur terug zullen zijn op school. 

Er hebben zich al voldoende mensen opgegeven op te rijden, veel dank hiervoor. Deze 
mensen krijgen nog een bericht van de leerkracht. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zwijsen.nl%2Fthuislessen%3Futm_campaign%3DThuislessenvll%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dedm&data=02%7C01%7C%7C419578574e634c7589ab08d7c4f739be%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637194438425820074&sdata=4gDfIy4YWb%2FJnFDw9t8qf8J9%2BwHIX9HvAFcmrMT6eks%3D&reserved=0

