
1 
 

Nieuwsbrief 33     

 16 mei 2019 

 

OUDERS GEZOCHT 
 
Groep 7-8 
Woensdag 29 mei vanaf 9.15 uur zoeken we nog 1 auto om spullen vanuit het kamp terug 
te vervoeren en zou het nog fijn zijn als er nog hulp komt bij het poetsen van de blokhut.  
 

Welke (groot)ouder van groep 7-8 wil op donderdag 13 juni en/of vrijdag 14 juni een team 
begeleiden bij het peanutbaltoernooi? 
 
Oudervereniging 
Het dagelijks bestuur van de oudervereniging is op zoek naar opvolging! Lees verderop in de 
nieuwsbrief én in de bijlage hier meer over.  
 
ALGEMEEN 

 
Goede doelendag 
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen van onze school zich ingezet 
voor het Rode Kruis. Gedurende een half uur hebben de kinderen rondjes 
gerend om het veld. Er zijn heel veel stempels opgehaald en de kinderen 
hebben ontzettend goed gelopen en elkaar aangemoedigd. 
Ook dank aan alle ouders die deze ochtend hebben geholpen. 
De kinderen hebben allemaal hun sponsorlijst weer mee naar huis 
gekregen. Deze lijst, samen met het geld, moet uiterlijk 22 mei weer worden ingeleverd bij 
de leerkracht. 

 

Team Basisschool aan ‘t Heike 

Belangrijke data  
22-05  Peuterkijkochtend 9.00 uur – 11.00 uur 
27-05  t/m 28-05 Schoolkamp groep 7-8 
27-05  t/m 29-05 Schoolkamp groep 8 
30-05  t/m 31-05 Hemelvaart iedereen vrij 
03-06  Schoolreis groep 3 t/m 6 
10-06  2e Pinksterdag iedereen vrij  
11-06  Schoolraad 
13-06  Bosdag groep 1-2 
13-06  en 14-06 Peanutbaltoernooi groep 7-8 
26-06  ‘De Ontdekfabriek’ groep 1 t/m 8 
28-06  Ouderbedankmoment (datum gewijzigd t.o.v. jaarkalender!) 
 
Bijlage(n): 
Oproep nieuwe bestuursleden oudervereniging 
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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. 
 
Techniekochtend   

Op 26 juni gaat de hele school naar ‘De Ontdekfabriek’ in Eindhoven.  
De kinderen volgen daar allerlei verschillende workshops die te maken 
hebben met techniek.  
Het reeds geplande ouderbedankmoment op deze ochtend wordt verzet 
naar vrijdag 28 juni. Verdere informatie hierover volgt nog.  
 

                                Wendy van Ginkel 
 
Oudervereniging 
Het bestuur van de oudervereniging is op zoek naar opvolging! 
Lees in de bijlage meer over de wat de oudervereniging is, uit welke rollen de oudervereniging 
bestaat en wat de verantwoordelijkheden zijn.  
 
Ben jij die ouder die het belangrijk vindt om zich komende jaren in te zetten als bestuurslid van de 
oudervereniging om de voortgang van alle activiteiten te kunnen continueren? En er samen met alle 
ouders die al deelnemen aan de activiteiten commissie, voor zorgen dat alle activiteiten een groot 
feest zijn voor onze kinderen? 
Meld je dan aan via ovaantheike@gmail.com. Op woensdagavond 19 juni ben je van harte welkom 
om een keer mee te kijken en luisteren tijdens onze laatste activiteiten vergadering.  
Wil je meer weten over een van de rollen van voorzitter, penningmeester en of secretaris van de OV? 
Bel Mayke Heitling 06-37199572 
 
Namens het bestuur van de oudervereniging, 
Marjan Liebregts, Marcel Brunt & Mayke Heitling 
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UIT DE GROEPEN 

 
Groep 3-4 
Muzieklessen 
Meester Niels heeft een waar 
orkest van de groep gemaakt. 
Alle kinderen hadden een 
eigen joekelille waar ze op 
mochten spelen. Superknap 
wat voor muziek de kinderen 
hierop konden maken samen 
met meester Niels.  
 

Schoolreis groep 3  t/m 6 
Op maandag 3 juni gaan we op schoolreis naar ‘Billybird’ in 
Volkel. Alle leerlingen worden om 8.30 uur op school 
verwacht. Om 9.00 uur vertrekt de bus vanuit school en we 
zijn weer terug rond 17.00 uur. Vergeet niet om alvast de 
gewijzigde schooltijd, zo nodig, door te geven aan de B.S.O. 
 

Wij hebben er zin in en gaan er samen een topdag van maken! 
 
Rian Huijbers en Wendy van Ginkel 
 
 
Groep 5-6 
Schrijversbezoek 
Afgelopen maandag heeft groep 5-6 een 
schrijversbezoek gebracht aan de bibliotheek. 
Kinderboekenschrijver Thijs Goverde was 
aanwezig om te vertellen en voor te lezen 

over en uit 
zijn boeken. 
Verkleed als ridder in een heus maliënkolder vertelde hij 
vol grappen, toneelspel en fantasie dat hij afstamt van een 
ridderfamilie. 
Dat is onder 
andere een 
reden dat in 
zijn boeken 
vaak ridders 
voorkomen. 
Thijs het 

bezoek heeft Thijs vooral verteld en voorgelezen 
uit zijn boek ‘Jorrik de Ork’. Dit boek speelt hij 
jaarlijks na in een bos met echte kinderen en 
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ouders. Er vinden dan zelfs zwaardgevechten plaats. Thijs had zwaarden meegebracht en 
uitgelegd hoe je goed kunt zwaardvechten. Enkele kinderen uit onze klas hebben dit ook 
echt mogen doen, super stoer! 
Aan het einde van het bezoek was er nog tijd voor het stellen van vragen. Kinderen die dat 
wilde hebben ook nog een handtekening gekregen. Eigenlijk hadden we nog wel veel meer 
van hem willen horen. Gelukkig zijn er in de klas nog boeken en hebben we het boek ‘Jorrik 
de Ork’ gekregen voor op school.  
 
 
 
Groep 7-8 
Baseball Academy: Your way to the top!!! 

 Afgelopen maandag is groep 7-8 gestart met een honkbalclinic van 3 
lessen. Deze lessen worden gegeven door Shurty Tremus,  de 
grondlegger van Future Star baseball academy.  

De 3 Lessen hebben een opbouwende moeilijkheidsgraad en sluiten 
aan bij het bekende peanutbal. Elke les gaan ze iets dieper in op de 
techniek en het inzicht van het honkbal. De oefeningen worden 

spelenderwijs aangeboden.  Tijdens de clinics zullen de leerlingen de basis van de technieken 
aangeleerd krijgen. Het betreft gooien, vangen, fielden, honklopen, slaan en 
wedstrijdvormen. 

 


