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Nieuwsbrief 3    

 5 september 2019 

OUDERS GEZOCHT 
 

Vervoer groep 7-8 
In het kader van 75 jaar vrijheid gaat groep 7-8 op vrijdag 20 september een bezoek brengen 
aan het van Abbemuseum waar een speciaal programma is samengesteld in samenwerking 
met een oorlogsveteraan. Wij zijn voor die ochtend op zoek naar ouders die willen rijden. 
We vertrekken om 8.30 uur en zullen rond 10.45 uur terug zijn. U kunt zich opgeven bij de 
groepsleerkracht. Alvast hartelijk dank! 
 
 
ALGEMEEN 

 
Hoofdluizen 

Helaas is er vorige week op school hoofdluis geconstateerd.  
Het is daarom van belang dat u uw kind goed controleert en eventuele besmetting met 
hoofdluis zo snel mogelijk bestrijdt. Speciale middelen om hoofdluis te bestrijden en tegen 
te gaan zijn bij apotheek en drogist verkrijgbaar. 
 

Dankwoordje 
Tijdens de ALV van de oudervereniging hebben we namens school een dankwoordje 
gesproken aan de leden van het dagelijks bestuur. Zij dragen vanaf dit schooljaar hun taken 
over aan de nieuwe voorzitter, penningmeester en secretaris. Mayke, Marcel en Marjan: 
onze dank voor jullie betrokkenheid bij onze school is groot! 

Team basisschool aan ‘t Heike 

 

 

Belangrijke data 
05-09  Infoavond groep 1-2 19.00 uur 
05-09  Infoavond groep 3-4 20.00 uur 
24-09  Schoolraad 
25-09  Start Kinderpostzegelactie 
26-09  Studiedag alle leerlingen vrij 
 
 
 
Bijlagen 
Flyer Brede school Veldhoven 
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Team Basisschool aan ‘t Heike 

Verkeer 
De Fietsersbond stimuleert ouders regelmatig hun kinderen met de fiets naar school 
te brengen. Wij als school willen ons hierbij aansluiten. Vanaf deze week zal hier in 
elke klas aandacht voor zijn in de klassen. 

Want fietsen naar school is:  

 
Voordelen van fietsen 

Om echt aan te kunnen geven hoe leuk, gezond, slim, duurzaam en leerzaam het 
fietsen naar school is, hier 5 leuke feitjes: 

1. Een halfuur fietsen, wat voor de meeste kinderen zeer normaal is (2 keer een 
kwartier op een dag) zorgt ervoor dat je lichaam de calorieën van 1 
groot Magnumijsje of Cornetto verbrand! 

2. Door elke week minstens 1 keer vaker de fiets naar school te pakken, vergroot 
je je uithoudingsvermogen met bijna een kwart! 

3. De combinatie van buitenlucht en beweging doet de circulatie van het bloed in 
je huid toenemen en voert gifstoffen sneller af. Hierdoor zie je er beter uit en 
wordt je minder snel ziek! 

4. Als je 20 tot 30 minuten per dag fietst, kan je 's avonds twee keer zo snel in 
slaap vallen. Goed voor de kids en fijn voor de ouders! 

5. Tot 3 uur na het fietsen functioneren je hersenen beter dan daarvoor. Zo word 
je van fietsen dus slimmer! 
 

 

 

UIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Even voorstellen 
Mijn naam is Els Verhagen. Ik en mijn vriend Tom hebben samen twee kinderen: Fleur van 4 

en Guus van 2 jaar. Anderhalf jaar geleden zijn wij vanuit Veldhoven naar 
Casteren verhuisd. Daar genieten we van het groen om ons heen.  
 

Na de middelbare school ben ik SPH (sociaal pedagogisch hulpverlener) gaan studeren. Ik 
ben daarna gaan werken met hulpbehoevende kinderen die veelal geen onderwijs meer 
konden of mochten volgen. Omdat ik de kinderen graag meer ontwikkeling wilde bieden ben 
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ik de Pabo gaan doen. Ik heb toen de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs. Heel 
bewust maak ik nu de stap naar basisschool Aan ‘t Heike om zo meer de focus te leggen op 
het didactische aanbod aan de kinderen. Dat neemt niet weg dat ik het pedagogische aspect 
in een groep en voor ieder individueel kind zeker zo belangrijk vind. Samen met de kinderen 
zorg ik dan ook voor een prettige sfeer in de groep waarin ieder kind zichzelf mag zijn en zich 
kan ontwikkeling op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. 
Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging! 

Verkeersplein 
Zoals jullie inmiddels al gezien of vernomen hebben, is er een verkeersplein geschilderd. Vol 
enthousiasme er gefietst en gestept. Allereerst hebben de kinderen het plein ontdekt. Wat 
zien we allemaal? Wat hoort er bij verkeer? Alle woorden die de kinderen wordt bedachten 
en benoemden werden op een groot vel papier geschreven. Al heel snel kwam daar een 
groot woordweb tevoorschijn waar we mee aan de slag kunnen.  

De komende periode gaan we het thema steeds verder uitbreiden met de regels, de borden, 
en het verkeerslicht.  

 
Groep 3-4 
Het schooljaar is inmiddels alweer ruim 2 weken aan de gang.  Het hele spannende is eraf 

voor bijna alle kinderen. De 
kinderen voelen zich dan ook prima 
thuis in de groep en zijn al aardig 
gewend aan alle nieuwe taakjes, 
werkjes, juffen en vriendjes. 
De afgelopen weken heeft de 
groep veel spelletjes gedaan om 
elkaar nog beter te leren kennen 
en ook te zien/ontdekken dat 
iedereen anders is en dat dat niet 
uitmaakt voor het fijn kunnen 
spelen en werken met elkaar. 
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VLL groep 3 
Groep 3 heeft inmiddels de kern ‘start’ van de methode Veilig Leren Lezen afgerond. In deze 
kern hebben de kinderen vooral kennis gemaakt 
met de materialen en de werkwijze van de 
methode. 
In kern 1 komt het volgende aan de orde: 
Thema kern 1: Beestenboel 
In de vorige kern leerden we opa, Kim en Sim al kennen. Opa heeft een verzinselspet. Als hij 

die op heeft, kan hij prachtige verhalen vertellen. Dit keer vertelt hij 
over Trien en Troela, die in de supermarkt eitjes willen kopen. Maar de 
supermarkt is gesloten. In hun zoektocht naar een ei komen ze onder 
andere in de dierentuin en een dierenwinkel en eindigen ze in de 
kippenren. In het verhaal komen allerlei dieren voor. Het thema is: 
‘Beestenboel’. De kinderen leren onder andere de betekenis van 
verschillende dierennamen (de schildpad, de giraf, het nijlpaard) en 
van werkwoorden die bij dieren horen (sluipen, krijsen, kronkelen, 
draven). 

 
Letters en woorden lezen in kern 1 
In kern 1 leren de kinderen de letters p, aa, r, e, v. Met deze letters en de letters van de 
vorige kern kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes lezen. Ze oefenen dit dagelijks met het 
boekje Veilig & vlot. Op de meeste pagina’s staan woorden en/of zinnen met woorden die 
bestaan uit een (medeklinker)-klinker-(medeklinker), zoals ‘raap’, ‘rem’ en ‘kip’, maar ook 
‘aap’ en ‘er’. Op de pagina’s die we ‘snuffelpagina’s’ noemen, komen echter ook woordjes 
voor met twee medeklinkers achter elkaar zoals ‘spaar’ en ‘paars’. Kinderen die dat willen, 
mogen alvast aan dit soort woordjes ‘snuffelen’ en ze proberen te lezen. Ze hoeven deze 
woordjes nog niet foutloos en vlot te kunnen lezen of spellen. 

Elke kern een werkboekje 
Uw kind krijgt bij elke kern een nieuw werkboekje. Als een kern is afgelopen, mag het 
werkboekje mee naar huis. U heeft misschien al gezien dat het werkboekje bij kern start 
volledig in kleur was, passend bij de feestelijke start van het schooljaar. Vanaf kern 1 hebben 
de werkboekjes (naast zwart en wit) alleen de kleur van de kern. Dit geeft de oefeningen een 

rustige uitstraling. 

Groep 4 Estafette 
Groep 4 heeft inmiddels ook al 10 lessen gevolgd van Estafette. 
Helaas zat er een drukfout in de werkboekjes, vandaar dat alle 
kinderen het werkboek al mee naar huis hebben gekregen waar 
maar een paar lessen in gemaakt waren. Inmiddels hebben alle 
kinderen een nieuw, kloppend werkboek ontvangen.  
 

 
Groep 5-6 

Huiswerk en boekbespreking 
De leerlingen van groep 5-6 hebben afgelopen dinsdag uitleg gekregen over de gang van 
zaken van het huiswerk en de boekbespreking. Alle leerlingen krijgen het stappenplan voor 
het voorbereiden van de boekbespreking mee naar huis. De planning voor de 

https://not.exporoute.com/exposant/47657
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boekbesprekingen hangt in de klas. Ook voor het huiswerk krijgen de leerlingen een 
informatiebrief voor ouders mee. 
Groep 7-8 
Groepsvorming 
De eerste weken van dit schooljaar zijn we nog veel bezig met 
groepsvormende activiteiten. Zo hebben we bij de gym en lessen van de 
Vreedzame School samenwerkingsactiviteiten gedaan. Ook bij crea zijn de 
kinderen een groepswerk aan het maken. De komende weken zullen er ook 
theater- en gymlessen worden gegeven binnen het thema ‘Iedereen hoort 
erbij’. 
 
75 jaar vrijheid 
Zoals u wellicht wel weet vanuit de media, is er in Nederland veel aandacht voor 75 jaar 
vrijheid. Met groep 7-8 gaan we 20 september naar het van Abbemuseum waar een speciale 
les is samengesteld i.s.m. een oorlogsveteraan. Later dit schooljaar zullen we hier nog meer 
aandacht aan besteden.  
 
 


