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Nieuwsbrief 26     

 13 maart 2019 

ALGEMEEN 
 

Prijsuitreiking reflection day   
Wij hebben een les gekregen over zichtbaar zijn in het verkeer.  
En een reflection hesje gekregen die we aan moesten doen.  
We moesten foto’s opsturen met dat hesje aan.  
Toen moesten wij: Mijs, Imke en Teun naar het gemeentehuis voor een 
prijs.  
We werden allemaal gehuldigd en iedereen won een prijs.  
De prijs was 25 euro en er was een gezamenlijke prijs.  

Maar die heeft een andere school gewonnen.  
Maar eigenlijk hebben alle kinderen gewonnen.  
Want iedereen die een hesje heeft aangetrokken heeft gewonnen.  
 Groetjes Imke, Teun en Mijs.  

Belangrijke data 
15-03  Staking, school gesloten 
27-03  Studiedag alle leerlingen vrij 
12-04  Koningsspelen 
16-04  Schoolraad 
 
 
Bijlage 
Peiling opvang staking 
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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 18 tot en met 22 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 BS aan ‘t Heike 
 
 
Gym 
Maandag 18 maart kan er door de groepen 3 t/m 8 niet gegymd worden in de gymzaal. Bij 
mooi weer gaan we buiten gymmen. Mocht het weer het niet toelaten gaat groep 3-4 in de 
ochtend in de speelzaal op school gymmen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 volgen dan een 
aangepast programma. De kinderen moeten voor de zekerheid wel de gymspullen mee 
nemen. 
 
Team BS aan ‘t Heike 
 
 
Trots! 
Trots! Dat zijn wij elke dag weer, omdat we leerkracht zijn!  
Het mooiste en leukste beroep wat er bestaat. We zijn blij dat we iedere dag samen met de 
kinderen, ouders en collega’s onderwijs mogen maken. Dat we daarmee mogen bijdragen 
aan de ontwikkeling van jonge kinderen totdat ze naar de middelbare school gaan. We 
vinden het fantastisch dat we van dichtbij mogen meemaken hoe kinderen zich cognitief en 
sociaal ontwikkelen.  
Maar we maken ons ook zorgen: 

 Zorgen om het groot aantal uitstromende leerkrachten vanwege de werkdruk;  

 Zorgen om het gebrek aan vervangers; 

 Zorgen om weinig aanwas van nieuwe leerkrachten; 

 Zorgen om het ‘negatieve’ beeld dat er ontstaan is over het beroep leerkracht. 
 
En daarom nemen wij vrijdag a.s. deel aan de landelijke stakingsdag. We hebben in de 
groepen bovenstaande punten besproken en onze zorgen met de kinderen gedeeld.  
 
Leerkrachten BS aan ‘t Heike 
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UIT DE GROEPEN 
 
Groep 7-8 

Theoretisch verkeersexamen groep 7 
Op 4 april neemt groep 7 deel aan het Nationaal verkeersexamen. In 
de klas gaan de kinderen de komende weken examens oefenen. Het 
is natuurlijk belangrijk voor de verkeersveiligheid van uw kind dat er 

goed geoefend wordt; hoe meer verkeerservaring, hoe veiliger je kind het verkeer in gaat. 
U kunt uw kind helpen in de voorbereiding op het examen. Via de oefensite; examen.vvn.nl, 
kan uw kind oefenexamens maken.  
Deze week krijgt uw kind ook een folder mee met belangrijke informatie.  
 
 
 
De centrale eindtoets groep 8 
Deze week krijgt uw kind een ouderfolder mee naar huis met informatie 
over de centrale eindtoets. In deze folder vindt u alle belangrijke informatie 
m.b.t. de eindtoets. 
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u daarvoor terecht bij de 
groepsleerkracht. 
 
Veldhoven Tennist!  
Twee weken geleden is groep 7-8, bij de gymlessen, gestart met het Tennisprogramma 
Veldhoven Tennist! Om het project af te sluiten gaan de drie 
tennisverenigingen, Sportivity Service en Amjoy een eindevenement organiseren.  
Uit elke klas mag de leerkracht samen met de Tennistrainer twee fanatieke jongens en twee 
fanatieke meisjes selecteren. Dit zal gebeuren in de week na de carnavalsvakantie. De 
geselecteerden mogen als ze willen deelnemen aan de grote finale op zaterdag 13 april bij 
David Lloyd.  
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