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Nieuwsbrief 3     

 6 september 2018 

ALGEMEEN 
 

ALV Oudervereniging en ouderbijdrage                                                                                                                                                                    
Samen met de school organiseert de oudervereniging ieder jaar diverse activiteiten zoals het 
schoolkamp en het sinterklaasfeest. Tijdens de ALV van 30 augustus hebben we met de 
aanwezige ouders een besluit genomen over de investeringen (zie onderstaande tabel) die 
we voor schooljaar 2018/2019 graag voor/met  alle kinderen willen doen.  
Deze investeringen, zoals overeengekomen door alle aanwezigen op de ALV, worden onder 
andere betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Deze zal ook dit jaar niet verhoogd worden 
en is wederom vastgesteld op € 42,- per kind. Deze week krijgen de kinderen een informatie 
brief mee over deze bijdrage, deze is tevens bij deze nieuwsbrief te vinden als bijlage.  

Wij wensen iedereen een heel goed en leuk schooljaar. 

Hartelijke groet, OR team (Marjan, Marcel en Mayke) 

 

Belangrijke data 
18-09  Studiedag, alle leerlingen vrij                                                                                            
25-09  Schoolraad                                                                                                                       
26-09  Start Kinderpostzegelactie                                                                                                      
03-10  Kinderboekenweek t/m 14-10 
  
 
Bijlagen 
GGD informatieavond poepproblemen bij kinderen 
Oudervereniging, vrijwillige ouderbijdrage 
 

Bedrag Investering 

Leesboeken €  500 

Div. creatieve workshops  €  800 

Cultuur €  800 

Verkeersplein €  500 

Schoolontbijt €  100 

Koningsspelen €  300 

Sinterklaas €  250 

Kerstviering €  350 

Carnaval €    50 

Bos dag  €   200 

Schoolreis  € 1100 

Schoolkamp € 1000 

Groep 8 musical €   100 
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Afscheid Henk Visser 

Tijdens de ALV van de oudervereniging hebben we afscheid 
genomen van Henk Visser. 
De afgelopen 10 jaar is Henk actief geweest voor de 
oudervereniging als voorzitter en penningmeester. Onze dank 
voor zijn jarenlange betrokkenheid bij onze school is groot! 

Team basisschool aan ‘t Heike 

 

MR-vergadering                                                                                                                                        
Dinsdag 25 september om 19.00u staat er weer een MR/SR-vergadering gepland. Zoals u 
weet is dit een openbare vergadering waarbij u als toehoorder van harte uitgenodigd bent. 
Op de website kunt u meer informatie lezen over de MR.  

Wendy van Ginkel, secretaris MR 

 

Lunchouder(s) gezocht!                                                                                                                                     
Wij zijn nog op zoek naar lunchouder(s)/surveillanceouder(s) voor maandag- en 
donderdagmiddag van 12.30 uur tot 13.00 uur. Het maakt niet uit als u bijvoorbeeld 1x of 2x 
per maand kunt surveilleren. Alle opties zijn welkom. U kunt zich opgeven door mij te mailen 
v.vandervelden@veldvest.nl of even mijn kantoor binnenlopen.  

Vera van der Velden, administratief medewerkster 

 

UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3-4 
Letterkast 
In de klas staat een kast waarop ieder thema 3 letters aangeboden worden. Deze week staat de 
letter k centraal. De kinderen mogen spulletjes van huis meenemen die met die letter beginnen. Hier 
worden de hele week taalspelletjes mee gedaan. Aan het einde van de periode geven we alle 
spulletjes weer mee naar huis. 
 
We zijn nog op zoek naar reservekleding. Met name reservebroekjes die makkelijk passen zoals een 
joggingbroekje. Heeft u thuis nog wat kleding die uw kind niet meer past dan is het voor ons altijd fijn 
om wat extra’s achter de hand te hebben.  
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Nieuwsbrief  Veilig leren lezen Kern 1 

De afgelopen twee weken heeft uw kind de letters i, k, m, s geleerd. Ook is nagegaan welke letters 

uw kind eventueel nog meer kent, zodat het daarmee ook kan oefenen.  

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.  

Software 

In de aparte mail las u al over de software bij Veilig leren lezen, waarmee uw kind op school al 

regelmatig oefent. Onze school heeft ook een abonnement op de software voor thuis, zodat 

kinderen thuis op een tablet of pc nog meer kunnen oefenen op dezelfde manier en met dezelfde 

stof als op school. Door ook thuis te oefenen kunnen de kinderen punten verdienen waarmee ze hun 

boomhut in het programma mooi kunnen inrichten. En ondertussen werken ze aan hun 

leesvaardigheid en hun woordenschat. 

Als U nog niet heeft aangegeven dat U gebruik wil maken  van de thuisversie kunt U dit alsnog doen 

bij de lkr. 

 

Groep 5-6 

Zelfverdediging en theaterlessen 

Deze week is groep 5-6 gestart met lessen zelfverdediging tijdens de gym en toneellessen op 

dinsdagmiddag passen bij het thema ‘Iedereen hoort erbij’. De leerlingen hebben de eerste lessen als 

leuk en prettig ervaren en een aantal leerlingen heeft ook zeker al grenzen bij zichzelf verlegd, want 

het is best wel gek om als schaap rond te gaan lopen of expres heel hard te gapen op school. 

Binnenkort kunt u op de website foto’s vinden van deze lessen. 


