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Nieuwsbrief 31     

 18 april 2019 

ALGEMEEN 

 

Medezeggenschapsraad en Schoolraad 

 
Beste ouders en verzorgers, 
Graag doen wij via deze nieuwsbrief een oproep voor het werven van nieuwe leden voor de MR 
(Medezeggenschapsraad) en voor de SR (Schoolraad). 
  
De MR van onze school bestaat uit een oudergeleding (2 leden) en docentengeleding (2 leden). 
Samen vormen wij de MR en praten wij als ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Voor een 
aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit 
genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op 
school. De oudergeleding van de MR bestaat uit slechts één lid. We zijn dus dringend opzoek naar 
versterking. 
  
Naast een MR kent onze school ook een schoolraad. De schoolraad vergadert samen met de MR 
maar heeft niet dezelfde juridisch rechten en plichten. De schoolraad dient als klankbord voor de MR 
en directie. In de praktijk telt hun stem net zo zwaar als dat van de MR-leden. 
  
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die passie hebben voor het vertegenwoordigen van de belangen 
van kinderen en hun ouders/verzorgers. 
Denkt u: ik kan van waarde zijn voor de MR of SR? Stuurt u dan een mail naar 
geertvandenhout@outlook.com. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij een mail sturen of 
aanspreken op het schoolplein. 
  
Hartelijke groet, 
Mede namens de leden van de schoolraad, 
  
Geert van den Hout 
Voorzitter MR basisschool aan ’t Heike 
 
 
 
  

Belangrijke data: 
 
19-04  12.15 uur Start Meivakantie t/m vrijdag 3 mei  
13-05  Schoolfotograaf 
15-05  Goede doelendag 
  
 
 

geertvandenhout@outlook.com
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Goede doelendag; Red Hero Kids Run 

 
Op 15 mei staat onze jaarlijkse ‘goede doelendag’ gepland.  
Deze ochtend zullen de kinderen gaan lopen voor het Rode Kruis. De sponsorloop is 
genaamd; Red Hero Kids Run. 
Op vrijdag 19 april krijgen de leerlingen een sponsorlijst en deurstickers mee naar huis. 
De bedoeling hiervan is dat de kinderen zoveel mogelijk sponsors gaan zoeken.  
Voor de onderbouw hoeven de sponsors alleen bij de naaste familie en bij goede buren 
gezocht te worden De kinderen uit de bovenbouw mogen langs de deuren om sponsors te 
zoeken. Belangrijk daarbij is; 

 Sponsors zeggen een totaalbedrag toe. 

 Sponsors moeten hun naam, adres en het totale geldbedrag invullen op het formulier. 

 De kinderen nemen nog geen geld aan! 

 De kinderen mogen niet bij de mensen naar binnen. 

 Als een sponsor geen andere kinderen meer aan de deur wenst, dan geeft het kind de 
een deursticker aan de sponsor. Deze sticker plakt de sponsor op de deur. Als uw kind 
dan aan een deur zo’n sticker ziet, dan mag het daar niet meer aanbellen. 

 Als uw kind voldoende sponsors gevonden heeft, kan de lijst ingeleverd worden bij de 
leerkracht. Op vrijdag 10 mei moeten alle lijsten weer op school aanwezig zijn. 
 

Op 15 mei kunnen we nog wat hulp gebruiken. U kunt zich hiervoor opgeven bij de 
leerkracht van uw kind. 
 
 
Schoolkorfbaltoernooi 

Op zaterdag 13 april hebben Quincy, Alonso, Mariano, Akeno en Azriel deelgenomen aan het 

SDO schoolkorfbaltoernooi. Voorafgaand aan dit toernooi hebben ze trainingen kunnen 

volgen om het spel beter te leren kennen. Op zaterdag hebben ze vol fanatisme gestreden. 

Ze waren vaak erg dichtbij de overwinning, maar het scoren in de korf wilde niet altijd 

lukken. Het team heeft twee wedstrijden gelijk gespeeld en twee wedstrijden verloren. Met 

z’n vijven hebben ze, onder begeleiding van de moeder van Alonso en Mariano, veel plezier 

gehad. 
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UIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
 
Fris de zomer in! 
In de meivakantie gaat er een frisse kwast door de gangen en het lokaal heen. Alle muren 
zijn nu leeg en kaal. Vrijdag krijgen de kinderen de spulletjes die we rondom lente gemaakt 
hebben alvast mee. De boon die we hebben geplant mag u thuis met uw kind verzorgen. 
Deze hoeft niet meer mee terug naar school.  
Na de meivakantie starten we in een ‘nieuw’ lokaal en maken we een doorstart met het 
thema boerderij. We gaan ons richten op zaaien en oogsten. 
Op 27 mei sluiten we het thema af met een bezoek aan de Genneperhoeve. Een dagdeel 
lang kunnen de kinderen ervaren wat er gebeurt in het natuurbeheer of in de 
voedselketenproductieketen: van zaaien en oogsten tot aan het eten op je bord. 
 
 
Groep 3/4 

Insecten  

In de groep is momenteel veel bedrijvigheid. Een heuse mierenkolonie is een mooi 
gangenstelsel aan het maken en wij mogen hiervan mee genieten. De kinderen genieten erg 
van het leren over en kijken naar deze beestjes  
Ook zijn er wandelende takken bij ons komen wonen. We zien ze steeds groter worden.  
Er is heel wat gegild voordat alle onze nieuwe huisgenoten in hun eigen "huis" zaten.  
Inmiddels staan er ook rupsen in de groep. Hopelijk ontwikkelen zij zich niet te snel zodat we 
na de vakantie kunnen zien hoe de vlinders uit de cocon komen.  
Meester Jeroen heeft zelfs verschillende insecten met de kinderen onder de microscoop 
bekeken.  
 

Gymlessen 

Inmiddels zijn de judolessen volop aan de gang. De 
atletieklessen zijn afgerond. Kinderen die zich nog op 
willen geven voor de finale dag kunnen dit deze week nog 
doen bij de juf. De kinderen hebben hierover een brief 
mee gehad en dit heeft ook in de nieuwsbrief gestaan. 
            
 
Groep 5-6 

Websearch 

Afgelopen dinsdag heeft een medewerker van de bibliotheek in de klas een workshop 

websearch gegeven. Het goed kunnen opzoeken van informatie op internet is bijvoorbeeld 

handig bij het maken van een spreekbeurt of werkstuk. Allereerst kregen de leerlingen 

informatie over o.a. wat internet is, diverse zoekmachines en het gebruik van steekwoorden 

bij het opzoeken van informatie. Na deze uitleg zijn de leerlingen in tweetallen aan de slag 

gegaan met opdrachten over het opzoeken van informatie op internet.  
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De website www.jeugdbibliotheek.nl/weten is een website die heel handig en geschikt is 

voor kinderen. Hierop is veel informatie te vinden over veel verschillende onderwerpen. Er is 

tevens toegang tot informatie uit informatieboekjes. 

 

 
 
Groep 7-8 
Verkeer 
Vrijdag aanstaande zal er een verkeersbuitenles plaatsvinden. De leerlingen van groep 7 en 8 
moeten daarvoor hun fiets meenemen. Deze fiets wordt gebruikt voor een activiteit. Ook zal 
de fiets gecontroleerd worden. 
 
Hulp bij verkeersexamen 
Op 14 mei zal het praktisch verkeersexamen plaatsvinden voor groep 7. De kinderen fietsen 
dan een route door Veldhoven. Langs de route zitten ouders om te controleren of dat de 
kinderen zich aan de verkeersregels houden. Ook van onze school zijn enkele ouders nodig. 
Tot op heden hebben we hier nog geen ouders voor. Bij een te kort aan ouders, kan het 
examen helaas niet plaatsvinden. 
 
Musical  
In groep 8 is inmiddels de musical voor dit jaar gekozen en zijn de kinderen het script al goed 
aan het doorlezen. Voor de meivakantie zal de rolverdeling bekend zijn en kunnen de 
kinderen hun tekst gaan leren. Na de vakantie gaan we starten met repeteren. 
 
Entree- en eindtoets 
Afgelopen dagen hebben de kinderen van groep 7 en 8 heel hard gewerkt aan de toetsen. Ze 
zijn allemaal goed en serieus aan het werk geweest. Nu kunnen ze gaan genieten van hun 
welverdiende vakantie. 
      
Hulp Kamp 
De voorbereidingen van het kamp zijn in volle gang. We hebben weer een leuk programma 
samengesteld.  We zijn nog steeds op zoek naar enkele mensen die nog kunnen helpen: 

 Maandag 27 mei:  begeleiden van een fietsgroepje  

 Maandag 27 mei; vervoer spullen naar de blokhut 

 Dinsdag 28 mei; vervoer van spullen groep 7 naar school 

 Woensdag 29 mei; poetsen van de blokhut 

 Woensdag 29 mei; vervoer van spullen naar school 
 

http://www.jeugdbibliotheek.nl/weten

