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Nieuwsbrief 32     

 9 mei 2019 

OUDERS GEZOCHT 
 

Groep 7 
Laatste oproep: Voor groep 7 wordt nog 1 ouder gezocht voor een post bij het praktisch 
verkeersexamen op dinsdag 14 mei. 
Bij onvoldoende posten, kan groep 7 helaas niet deelnemen aan dit examen. 
 

Groep 7-8 
Voor het kamp van groep 7-8 zoeken we nog: 

 1 ouder van groep 7 die op dinsdag 28 mei vanaf 16.30 uur met de groep mee terug kan 
fietsen naar school 

 ouders die op woensdag 29 mei vanuit de blokhut spullen kunnen vervoeren naar school 
 ouders die mee kunnen helpen met het poetsen van de blokhut vanaf 9.30 uur op 

woensdag 29 mei. 
 

Goede doelendag 
Bij de goede doelendag 15 mei a.s. zijn we nog op zoek naar enkele ouders die willen helpen. 
Bij elke klas hangt een lijst zodat u zich in kunt schrijven. 
 
Wij danken u alvast voor uw hulp! 

 
ALGEMEEN  

 
Goede doelendag 
Op woensdag 15 mei vindt weer de jaarlijkse goede doelendag plaats. Dit jaar 
lopen de kinderen de sponsorloop voor het Rode Kruis. 
Vrijdag 10 mei moeten de kinderen de sponsorlijsten op school inleveren.  
Woensdag 15 mei krijgen de kinderen hun sponsorlijst weer mee naar huis, zodat 
ze bij de sponsors het geld op kunnen gaan halen.  

 
                                   Team BS aan ‘t Heike 

 

Belangrijke data 
13-05  Schoolfotograaf 
15-05  Goede doelendag 
22-05  Peuterkijkochtend 9.00 uur – 11.00 uur 
 
 

Bijlagen 

Flyer Brede School Veldhoven 
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Kijkochtend voor nieuwe leerlingen  
Op woensdagochtend 22 mei 2019 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.   
Ook de kinderen van onze school doen hun best om 
de kijkochtend onder de aandacht te brengen. Alle kinderen zullen deze week een postertje en een 
folder ontvangen, waarop de kijkochtend wordt aangekondigd. Wij verzoeken u deze poster voor het 
raam op te hangen of om de folder 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!   
  
Team Basisschool aan ’t Heike  

 
 
DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT!  
Op de basisschool aan ’t Heike worden op 13 mei 2019 de schoolfoto’s gemaakt door Nieuwe 
Schoolfoto, zie voor meer informatie www.nieuweschoolfoto.nl of www.facebook.com/ 
nieuweschoolfoto. 
Voor de portretfoto’s en de groepsfoto’s wordt een witte achtergrond gebruikt. De kinderen gaan 
hierbij speels en in het geheel op de foto. Houd dus rekening met de kledingkeuze én de 
schoenen. Lees tips voor de kledingkeuze in de blog van Nieuwe Schoolfoto via deze link: 
www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voor-de-schoolfotodag . 
Het bestellen gaat via internet en de foto’s worden supersnel thuisbezorgd via PostNL. Na de 
fotodag krijgen de kinderen een inlogkaart mee naar huis met unieke codes om veilig in te 
loggen. Bekijk hier een filmpje over de werkwijze van Nieuwe Schoolfoto:  
www.youtube.com/nieuweschoolfoto.s 
Begin dus vast met glimlachen en poets de tanden goed, dan wordt het de leukste schoolfoto ooit! 
 
Nieuwe Foto B.V. 
Steenovenweg 3 
3532 AE Utrecht 
+31 (0)30 224 25 00 
info@nieuweschoolfoto.nl 
www.nieuweschoolfoto.nl 

 
 

Nieuws van Nummereen  
Dagopvang en peuterprogramma 
Ons thema ‘Ik ga bloemen en planten zaaien’ hebben we afgesloten. We zijn o.a.  bezig geweest met 
de kleuren van bloemen, het ordenen op kleur en van klein naar groot en het spelletje bloemetje 
leggen. De kinderen hebben veel in de tuinhoek gespeeld met de gieters, bloemen, emmers, harken 
etc. Ze hielden de echte bloemen/planten ook goed in de gaten en wilde deze ook graag elke dag 
water geven. Wat goed! Ook hebben we in ons thema hard gewerkt voor alle mama’s, want 

http://www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voor-de-schoolfotodag
http://www.youtube.com/nieuweschoolfoto.s
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Moederdag is al weer zo. Sttt...thuis worden de cadeautjes verstopt. We hebben aandacht besteed 
aan Pasen door eieren te zoeken en een eigen knutselde paasmand mee naar huis te geven. 

Bso  
We kijken terug op een gezellige meivakantie. We deden onder andere de Clup Challenge (met color 
run!), verschillende workshops en bakten verschillende lekkernijen. Nu maken we ons op voor de 
laatste loodjes van het schooljaar. De eerstvolgende vakantie is de zomervakantie!  
 
Op de Clup gaan we aan de slag met het thema ‘Europese landen’. We gaan kennismaken met 
gerechten uit verschillende landen en dus koken. Zo komen we heel langzaamaan al in de 
vakantiestemming. Misschien eten sommige kinderen op hun vakantiebestemming straks wel het 
zelfde gerecht! Ook staat er musicalles op het programma!  

 
 
 
UIT DE GROEPEN 

 

Groep 1-2 
Thema ‘kriebelbeestjes’ 
We zijn gestart met het kleine thema ‘kriebelbeestjes’. In de klas staat een bak met wandelende 
takken. Ook gaan we zelf op zoek naar de kleine beestjes om ons heen en gaan we leren over 
insecten en spinnen. Heeft u thuis nog materialen omtrent dit thema dan mag uw kind dit mee naar 
school nemen om het samen te bekijken. We zijn nog op zoek naar w.c. rolletjes.  

 
Groep 3-4 
Erik van Os 

Afgelopen dinsdag heeft de groep een bezoek 
gebracht aan de bibliotheek. Deze keer was Erik van 
Os in de bibliotheek. In de groep hadden de kinderen 
al veel gelezen in boeken van Erik van Os. Ook 
hadden de kinderen hierover een boekje ingevuld. 
Ook hadden de kinderen allerlei vragen voor hem 
opgeschreven. Erik heeft al de vragen beantwoord. 
Erik heeft verschillende verhalen voor gelezen 
en liedjes gezongen. Zijn verhalen en liedjes zijn 
vooral grappig en er gebeuren allerlei gekke dingen 
in.  
 

 
Groep 5-6 
Klassenkunst  
Enige tijd geleden heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen over het 
werken aan de klassenkunst ‘De Zonnebloemen’ van Vincent van Gogh. 
Voor de vakantie is het schilderij helemaal afgerond en in elkaar 
gepuzzeld. Met een bijdrage van elke leerling, veel creativiteit en een 
flinke dosis samenwerking hangt het resultaat te pronken achter in het 
klaslokaal. We zijn hier trots op als klas, want het was best een uitdaging 
om met z’n allen samen één schilderij maken.  
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Waterspaarders 
Tijdens de afgelopen koningsspelen is er weer volop gesport. Deze 
koningsspelen stonden ook in het thema van water drinken, wat beter is voor je 
lichaam en het klimaat. Omdat het klimaat momenteel erg actueel is en ook 
altijd zal blijven gaan we hierover in de klas werken. Het thema 
"Waterspaarders” gaan we de komende weken behandelen in onze groep.  
Met WaterSpaarders leren kinderen over de impact van klimaatverandering op de 
natuur en het belang van energie besparen. Ze gaan met elkaar in discussie en 

ontdekken welke concrete 
positieve gevolgen kleine 
gedragsveranderingen 
kunnen hebben. Ook gaan de 
kinderen het douche gedrag 
van zichzelf in beeld brengen 
en eventueel van andere 
huisgenoten. Dit is natuurlijk 
vrijblijvend maar is wel een 
belangrijk onderdeel van de 
lessen.  
Het lesmateriaal maakt de 
leerlingen bewust van het 
verband tussen het gebruik 
van warm water (en dus het 
gebruik van energie) en het 
klimaat en de natuur. 

 
Praktische verkeersles 
Op de vrijdag voor de meivakantie heeft er een praktische verkeersles plaats gevonden. Alle 
leerlingen van groep 5-6 hadden een fiets of step meegebracht. Rondom het veld en op het plein zijn 
de leerlingen met diverse verkeerssituaties aan de slag zijn geweest. Voordat er daadwerkelijk 

gefietst en gestept werd, hebben we gesproken 
over het lopen met een fiets en het inhalen met 
de fiets. De kennis over verschillende 
verkeersborden en kruispunten is opgefrist. 
Daarna hebben de leerlingen hun controle over 
hun fiets en fietsbehendigheid getest met behulp 

van parcours. Tot slot was het kleuterplein 
omgetoverd tot een heus verkeersplein waarop 
alle leerlingen op hun fiets of te voet mochten 
deelnemen aan het verkeer. Uiteraard moesten 
ze zich houden aan alle verkeersregels. Het was 
leuk en leerzaam om de zaken die tijdens de 
verkeerslessen in de klas aan bod komen ook in 
het echt toe te passen.  
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Eitje Tik 
Op Goede Vrijdag voor de meivakantie heeft in elke groep de strijd om de 
eierkampioen plaats gevonden. Met veel enthousiasme, spanning en het 
nodige kabaal werd er steeds in tweetallen gestreden om welk ei heel 
bleef. De finale in groep 5-6 vond plaats tussen Colin en Bram. De 
uiteindelijke klassenwinnaar is Bram geworden. De schoolstrijd heeft hij 
echter niet weten te winnen.  
 

 
Schrijversbezoek 
Op maandag 13 mei a.s. gaat groep 5-6 op schrijversbezoek bij de bibliotheek. Daar zal schrijver Thijs 
Goverde te gast zijn. Thijs Goverde schrijft verhalen over ridders en rovers, tovenaars en heksen, 
goed bedoelende terroristen en gemene schurken. In zijn boeken zit vaak humor, veel fantasie en 
ook een flinke dosis avontuur. In de klas zijn we voor de 
meivakantie al gestart met het voorlezen van het boek  
‘De ongelofelijke Leonardo’. Daarnaast zijn er enkele andere boeken 
van Thijs Goverde aanwezig, zodat de leerlingen alvast in de 
stemming kunnen komen. Bovendien heeft elke leerling als 
voorbereiding op het schrijversbezoek het betreffende werkboekje 
ingevuld.  
Er is uiteraard rekening gehouden met de planning van de 
schoolfotograaf in combinatie met het schrijversbezoek.  

 
 
Groep 7-8 
Uitslag eindcito 
De kinderen van groep 8 hebben voor de meivakantie de eindcito gemaakt. Het resultaat mag er 
wezen: met een gemiddelde standaardscore van 538.9 hebben de kinderen het super goed gedaan! 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
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Praktisch verkeersexamen groep 7 
Dinsdag 14 mei heeft groep 7 het praktisch verkeersexamen. De kinderen 
moeten deze dag een goed gekeurde fiets meenemen naar school. 

 
Kamp 
Het kamp van groep 7-8 komt al aardig dichtbij. Het programma is rond en de voorbereidingen zijn in 
volle gang. 
Om alles goed te laten verlopen, kunnen we nog wat hulp gebruiken. Bij het kopje: Ouders gezocht 
kunt u lezen waar we uw hulp nog kunnen gebruiken. 
De kinderen krijgen vrijdag 17 mei een kampboekje mee met daarin de belangrijkste informatie. 


