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Nieuwsbrief 3   

29 september 2022 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat…u lege batterijen op school in kunt leveren  
Did you know… you can return empty batteries at school 
 
ALGEMEEN  

 

Kijkochtend voor nieuwe leerlingen/Viewing morning for new students 
Op woensdagochtend 19 oktober 2022 van 9.00 uur tot 11.00 uur organiseren wij als Basisschool 
aan ‘t Heike een kijkochtend.  
Deze kijkochtend is met name bedoeld voor ouders die zich 
oriënteren op een school voor hun kind. Terwijl de kinderen mee 
mogen spelen in de kleutergroep, kunnen de ouders zich op 
informele wijze, onder het genot van een kopje koffie of thee, laten 
informeren over de gang van zaken op Basisschool aan ‘t Heike. Er 
is ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Tijdens deze 
kijkochtend kunt u uw kind evt. al inschrijven.  
De kinderen van onze school doen hun best om de kijkochtend 
onder de aandacht te brengen. Alle kinderen ontvangen een 
postertje, waarop de kijkochtend wordt aangekondigd. Wij 
verzoeken u deze poster voor het raam op te hangen of om deze te 
geven aan ouders van jonge kinderen die bij u in de straat wonen, om hen zodoende attent te maken 
op de kijkochtend.  
Wij hopen op een grote opkomst!  
 
On Wednesday morning, October 19, 2022 from 9.00am to 11.00am, we as Primary School aan 't 
Heike are organizing a viewing morning. 
This viewing morning is primarily intended for parents who are orienting themselves on a school for 
their child. While the children are allowed to play in the nursery group, the parents can inform 
themselves informally, while enjoying a cup of coffee or tea, about the state of affairs at Basisschool 
aan 't Heike. There is also plenty of opportunity to ask questions. During this viewing morning you can 

 

Belangrijke data                                                                          www.basisschoolaantheike.nl    
29-09  Ontmoetingsavond + info avond vo-po ouders 
30-09  Kick-off school van de duurzaamheid 
06-10  Start Kinderboekenweek t/m 17-10  
10-10  Workshop ‘Schooldag van de duurzaamheid’ 
19-10  Peuterkijkochtend 
 
 
Bijlagen 
Oproep ouders GMR  
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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see your child. already register.The children of our school do their best to draw attention to the 
viewing morning. All children received a poster announcing the viewing morning. We ask you to 
hang this poster in the window or to give it to parents of young children who live in your street, in 
order to draw their attention to the viewing morning. We hope for a big turnout! 
 
Team Basisschool aan ’t Heike 

 
 
Onderzoekend en ontwerpend leren / Learning through inquiry and design 
Wij zijn gestart met een traject van 3 jaar met een 
structurele inzet van een Mad Science vakdocent om de 
kinderen te voorzien van wetenschap & techniek 
onderwijs. Mad Science heeft een methode ontwikkeld 
waarmee wetenschap & techniek op school wordt 
geïntroduceerd en structureel in het aanbod kan 
worden opgenomen. 
Dit traject wordt mogelijk gemaakt door Mad Science in 
samenwerking met ASML.  
Wij zijn nu al enthousiast!! 
 
We started a 3-year trajectory with the structural 
deployment of a Mad Science teacher to provide the 
children with science & technology education. Mad 
Science has developed a method with which science & 
technology is introduced at school and can be 
structurally included in the offer. 
This trajectory is made possible by Mad Science in 
collaboration with ASML. 
We are already excited!! 
 
 Team Basisschool aan ‘t Heike           
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Skateclinic  
In het kader van het verkeersonderwijs is er aan 
de groepen 3 t/m 8 een skateclinic gegeven. De 
kinderen leren in deze les o.a. remmen, vallen en 
verschillende remtechnieken. Ook wordt tijdens 
deze lessen het bewegen gestimuleerd. De 
kinderen hebben hun kunsten weer kunnen laten 
zien. Wat hebben ze er weer van genoten! 
 
In the context of traffic education, groups 3 to 8 
were given a skate clinic. The children learn in 
this lesson, among other things, braking, falling 
and various braking techniques. Movement is 
also encouraged 
during these 
lessons. The 
children have 
been able to 
show their skills 
again. They 
have enjoyed it 
again! 
 

 Team Basisschool aan ‘t Heike     
 
 
 
Kinderboekenweek  / Children's book week 

GI-GA-GROEN / GI-GA-GREEN  
Lekker met je kinderen het bos in, schelpen en krabbetjes 
zoeken op het strand of plantjes in de tuin zetten. Maar je 
samen ook realiseren hoe kwetsbaar natuur is en kijken wat 
je kunt doen om haar te beschermen. De natuur is vaak een 
bron van inspiratie voor kinderboeken.  Een perfecte tijd om 
extra bezig te zijn met boeken én met alles wat de natuur te 
bieden heeft.  
Heeft u moeite om de juiste boeken te vinden of om ideeën op te doen die betrekking hebben op uw 
kind zie https://www.kinderboeken.nl/dieren-natuur-kinderboekenweek-2022/ 

 
Dit jaar willen we de kinderen vragen om op donderdag 6 oktober in de kleur GROEN naar school te 
komen. Dit kan een  GROEN T-shirt/trui/broek zijn. Mocht deze kleur niet in de garderobe zitten is 
het ook mogelijk om attributen mee te nemen in die kleur. 
Alvast onze dank daarvoor, 
 
Go into the woods with your children, look for shells and crabs on the beach or put plants in the 
garden. But also realize together how vulnerable nature is and see what you can do to protect it. 
Nature is often a source of inspiration for children's books. A perfect time to be extra busy with books 
and with everything nature has to offer. 
Are you having trouble finding the right books or getting ideas that relate to your child? See  
https://www.kinderboeken.nl/dieren-natuur-kinderboekenweek-2022/ 

https://www.kinderboeken.nl/dieren-natuur-kinderboekenweek-2022/
https://www.kinderboeken.nl/dieren-natuur-kinderboekenweek-2022/
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This year we would like to ask the children to come to school in GREEN on Thursday 6 October. This 

can be a GREEN T-shirt/sweater/pants. If this color is not in the wardrobe, it is also possible to take 
attributes in that color. 
Thank you very much for that, 

 
Team Basisschool aan ‘t Heike 
 
 
Toestemming beeldmateriaal en uitwisseling gegevens / 
Consent images and data exchange 
U heeft eerder voor uw kind(eren) een formulier ingevuld in het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Wij willen u er attent op maken dat u altijd de verleende toestemming 
in kunt trekken, maar uiteraard ook alsnog toestemming kan verlenen. Voor wijzigingen kunt u 
mailen naar  v.vandervelden@veldvest.nl  
 
You have previously completed a form for your child(ren) in the context of the General Data 
Protection Regulation (GDPR). We would like to draw your attention to the fact that you can always 
withdraw the granted permission, but of course you can also grant permission. For changes you can 
email v.vandervelden@veldvest.nl 
 
Vera van der Velden, administratief medewerker 

 
 
 
Even voorstellen / Introduce  

Stagiaire gymdocent / Trainee gym teacher 
Mijn naam is Karsten Hulsbosch. Ik ben 18 jaar oud en woon 
in Maarheeze. Ik doe de opleiding Summa Sport op de 
vijfkamplaan in Eindhoven. Zelf doe ik ook aan sport. Ik 

voetbal bij VV Maarheeze in de selectie. Ik train 2x per week en heb elke 
zondag wedstrijd. Daarnaast tennis ik ook 1x per week en speel ik ook nog 
wel eens een potje paddel. 
Ik heb voor in mijn 2de jaar van de opleiding het profiel BSC 
(buurtsportcoach) gekozen. In dit profiel leer je omgaan met lesgeven. 
Daarom heb ik gekozen om stage te gaan lopen bij een basisschool.  
Ik kijk er naar uit om les te mogen gaan geven aan de kinderen die op uw 
school zitten. Laten we er een leuk en gezellig sportief jaar van gaan maken.  

My name is Karsten Hulsbosch. I am 18 years old and I live in Maarheeze. I 
am doing the Summa Sport training on the pentathlonlaan in Eindhoven. I 
also do sports myself. I play football at VV Maarheeze in the selection. I train 
twice a week and have a match every Sunday. In addition, I also play tennis 
once a week and sometimes I play a game of paddle. 
I chose the BSC (neighbourhood sports coach) profile for my 2nd year of training. In this profile you 
learn to deal with teaching. That is why I chose to do an internship at a primary school. 
I look forward to teaching the children at your school. Let's make it a fun and enjoyable sporty year. 

 
MVG Karsten Hulsbosch  

mailto:v.vandervelden@veldvest.nl
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GMR verkiezingen / GMR elections 
Beste ouders, 
Vanwege het tussentijds vertrek van één van de ouderleden is er een vacature 
ontstaan in de geleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Veldvest (GMR). Wij zoeken daarom per 1 november 2022 een nieuw lid.,  

Hopelijk voelt u zich geïnspireerd om te reageren. We zien uw reactie graag tegemoet.  
Voor uitgebreide informatie zie bijlage. 

Dear parents, 
Due to the premature departure of one of the parent members, a vacancy has arisen in the section of 
the Joint Participation Council Veldvest (GMR). We are therefore looking for a new member as of 
November 1, 2022. 
Hopefully you feel inspired to respond. We are looking forward to your reaction. 
For detailed information see attachment. 
 
Met vriendelijke groet,  
Monique Hovens Secretaris GMR 
 

UIT DE GROEPEN 

 
Groep 1-2 
Afsluiting thema ‘Rupsje Nooitgenoeg’ / Closing theme 'Caterpillar Never Enough' 
De afgelopen weken hebben we gewerkt rondom het boek: Rupsje Nooitgenoeg. We zijn dit thema 
aan het afronden zodat we volgende week met het thema Herfst kunnen beginnen. Er viel veel te 
leren, samen met Rupsje Nooitgenoeg. Loop gerust eens bij ons binnen om het allemaal te bekijken. 
 
Over the past few weeks we have been working around the book: Caterpillar Never Enough. We are 
finalizing this theme so we can start with the Autumn theme next week. There was a lot to learn, 
together with Caterpillar Never Enough. Feel free to visit us to see it all. 
 
Professor Krullenbol / Professor Curlball 
Afgelopen dinsdag was Professor Krullenbol bij ons op bezoek. Zij heeft ons geleerd hoe we zelf een 
echte stuiterbal kunnen maken. Iedereen was enthousiast en gelukkig komt deze professor nog een 
paar keer terug. 

 
Last Tuesday, Professor Krullenbol visited us. She taught us how to make a real bouncing ball 
ourselves. Everyone was enthusiastic and luckily this professor comes back a few more times. 
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Groep 3-4 
Kern 2 Veilig Leren Lezen groep 3 / Core 2 Safe Learning to Read 
Komende week beginnen we aan kern 2 van Veilig leren lezen. Uw 
kind heeft inmiddels de letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v geleerd en 
daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met elke nieuwe letter 
die de kinderen leren, wordt hun wereld weer een stukje groter: ze 
kunnen meer boeken lezen en meer woorden maken. Ondertussen 
breiden ze ook hun woordenschat en kennis van de wereld uit. 

Next week we will start core 2 of Learning to read safely. By now your child has learned the letters i, k, 
m, s, p, aa, r, e, v and thus learned to read and spell words. With each new letter the children learn, 
their world becomes a little bigger: they can read more books and make more words. Meanwhile, 
they also expand their vocabulary and knowledge of the world. 
 

Thema kern 2: Dag en nacht / Theme core 2: Day and night 
In deze kern vertelt opa het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van Michiel wacht 
ongeduldig op de nacht, die maar niet wil komen. Het thema van deze kern is: ‘Dag en nacht’. 
Allerhande zaken die te maken hebben met de dag, de nacht en tijd komen aan bod. De 
woordenschat wordt uitgebreid met begrippen als de datum, eergisteren, de kalender, ondertussen, 
het weekend, enzovoorts. 
In this core Grandpa tells the story of Michiel and his mother. Michiel's mother waits impatiently for 
the night, which just won't come. The theme of this core is: 'Day and night'. All kinds of things that 
have to do with the day, night and time are discussed. The vocabulary is expanded with concepts such 
as the date, the day before yesterday, the calendar, meanwhile, the weekend, and so on. 
 

Letters en woorden lezen in kern 2 / Reading letters and words in core 2 
In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, 
t, ee, b, oo. Sommige kinderen verwarren de b met de 
d (de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren 
daarom nu al als geheugensteuntje dat de b eruitziet 
als een been dat tegen een bal schopt. Eerst komt het 

been, dan de bal. Ze kunnen hierbij het gebaar maken van een gestrekte linkerhand (het been/het 
stokje van de b) en hun rechterhand er als rondje tegenaan houden (de bal/het rondje van de b). 
 
Kinderen die werken met zon-materialen, oefenen het lezen van: 

• eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek; 

• woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon; 

• woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars; 

• eenvoudige verkleinwoorden, zoals visje, boompje en tuintje. 
Nog meer samen met uw kind thuis oefenen met lezen? Kijk dan eens op 
www.zwijsen.nl/thuisoefenen. Daar vindt u spelletjes die 100 % aansluiten bij Veilig leren lezen.   

In core 2, the children learn the following five letters: n, t, ee, b, oo. Some children confuse the b with 
the d (the d is learned in core 3). As a reminder, the children are therefore already learning that the b 
looks like a leg kicking a ball. First comes the leg, then the ball. They can make the gesture of a 
stretched left hand (the leg/stick of the b) and hold their right hand against it as a circle (the ball/the 
circle of the b). 
 
 
 
 

http://www.zwijsen.nl/thuisoefenen
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Children who work with sun materials practice reading: 
• simple compound words, such as handkerchief; 
• words of one syllable that start with two consonants, such as Kroon; 
• words of one syllable ending in two consonants, such as boot; 
• simple diminutives, such as fish, tree and garden. 
 

Inloggen thuis account / Login home account 
Op school oefenen de leerlingen met lezen, rekenen en 
woordenschat op de computer op hun eigen niveau. Onze 
school heeft een abonnement op de software. Bij een aantal 
programma’s is het mogelijk om thuis te oefenen op dezelfde 

manier en met dezelfde stof als op school via het programma basispoort. Het gaat hier bijvoorbeeld 
om de programma’s Staal, Getal en ruimte en Veilig Leren Lezen. Om toegang tot deze software te 
krijgen hebben alle kinderen hiervoor een inlog mee gekregen met daarbij de site vermeld.  
 
At school, students practice reading, math and vocabulary on the computer at their own level. Our 
school has a subscription to the software. With a number of programs it is possible to practice at 
home in the same way and with the same material as at school via the basic port program. This 
concerns, for example, the programs Steel, Number and Space and Safe Learning to Read. To gain 
access to this software, all children have received a login with the site mentioned. 
 

 
 
Groep 5-6 

Hoe fijn is een complimentje! / How nice is a compliment! 
Vanuit de Brede school hebben we de komende weken op maandag theater les en op woensdag 
Capoeira. Het thema bij deze lessen gaat over ‘wij horen bij elkaar’ dit is dan ook de rode draad bij 
alle lessen. Afgelopen maandag hebben de kinderen aan zichzelf (wat best lastig was) en aan elkaar 
complimenten mogen geven. Dit thema sluit ook mooi aan bij De Vreedzame School.  

 
From the Community school we will have theater lessons on Mondays and Capoeira on Wednesdays 
in the coming weeks. The theme of these lessons is about 'we belong together', which is the common 
thread in all lessons. Last Monday the children were allowed to compliment themselves (which was 
quite difficult) and each other. This theme also fits in nicely with The Peaceful School 
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Rekenen /To calculate 
De komende week gaan we bij rekenen aan de slag met klokken en met geld. Het huiswerk sluit hier 
ook weer mooi bij aan. Het is fijn om te zien dat bijna alle kinderen hun huiswerk op tijd inleveren en 
ook maandagmiddag mee na kunnen kijken. Volgende week dinsdag sluiten we blok één van rekenen 
af met de laatste toets. Vanaf volgende week woensdag starten we dan ook met de nieuwe leerstof.  
 
In the coming week we will work with clocks and money in math. Homework also fits in nicely with 
this. It is nice to see that almost all children hand in their homework on time and can also check on 
Monday afternoon. Next Tuesday we will close block one of calculations with the last test. From next 
Wednesday we will therefore start with the new teaching material. 

 

 
Groep 7-8 
Thema ‘fantastische families’/  
Theme 'fantastic families' 
We zijn gestart met het eerste thema van Blink; namelijk fantastische 
families. In dit thema ontdekken de kinderen dat families vaak een 
bijzondere rol spelen in het leven van 
mensen en dat sommige families een grote 
rol spelen in de wereldgeschiedenis of op het 
wereldtoneel. In de intro en de lessen 
onderzoeken ze families uit de tijd van de 
twee wereldoorlogen en de tijd van televisie 
en computers. In het eigen onderzoek kiezen 
de kinderen een belangrijke familie, 
onderzoeken ze het verhaal daarvan en 
schrijven het op.  

We started with the first theme of Blink; 
namely fantastic families. In this theme, the 
children discover that families often play a 
special role in people's lives and that some 
families play a major role in world history or on the world stage. In the intro and the lessons they 
examine families from the time of the two world wars and the time of television and computers. In 
their own research, the children choose an important family, investigate its story and write it down. 
 

 

 

 


