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Nieuwsbrief 35     

 6 juni 2019 

 

 

OUDERS GEZOCHT 
 
Groep 8  
Op 28 juni organiseren wij een peanutbalwedstrijd waarbij groep 8 zal spelen tegen ouders 
van groep 8 i.c.m. leerkrachten. Natuurlijk hebben we daar ouders en toeschouwers voor 
nodig. De wedstrijd zal plaatsvinden van 11.00- 11.45 uur.  
Wie van de ouders durft de strijd aan?? 
U kunt zich aanmelden voor dit team bij Inge van der Hijden. 
 
 
ALGEMEEN 

 
Rapportmappen en facultatieve oudergesprekken 
Op maandag 17 juni a.s. krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m 7 hun tweede rapport van dit 
schooljaar mee naar huis. Wilt u, als dat nog niet gedaan is, de rapportmap mee naar school 
geven. Alvast bedankt. 
Op dinsdag 18 juni en donderdag 20 juni vinden de facultatieve oudergesprekken plaats 
naar aanleiding van het rapport. Ouders van leerlingen die de leerkracht nog wil spreken, 
krijgen hiervoor een uitnodiging. Ontvangt u geen uitnodiging van de leerkracht, maar heeft 
u nog wel behoefte aan een gesprek, dan kunt u daarvoor een afspraak maken.  
 

Groep 7 
Alle ouders van groep 7 nodigen wij uit voor een oudergesprek. Tijdens dit gesprek wordt de 
rapportage van de entreetoets, de uitslag van de LOVS E7 besproken. Ook  krijgt u het eerste 
voorlopige schooladvies in het kader van het schoolkeuzeproces.  
Deze gesprekken vinden plaats  op dinsdagmiddag 18 of donderdag 20  juni. Het is gewenst 
dat uw zoon of dochter hierbij aanwezig is. U kunt u zich vanaf 11 juni inschrijven 
voor deze  gesprekken middels een intakelijst bij de klas.  
 
Team basisschool aan ‘t Heike  
 

Belangrijke data 
10-06  2e Pinksterdag iedereen vrij  
11-06  Schoolraad 
13-06  Bosdag groep 1-2 
13-06  en 14-06 Peanutbaltoernooi groep 7-8 
17-06  Rapport 2 mee naar huis 
26-06  ‘De Ontdekfabriek’ groep 1 t/m 8 
28-06  Ouderbedankmoment (datum gewijzigd t.o.v.jaarkalender!) 
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UIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
In de ban van piraten.... 
Maandagochtend was er flessenpost. Spannend! In de brief staat dat er een oude piraat is, 
die een mooie schatkaart heeft. Hij heeft echter geen piraatjes om samen mee op avontuur 
te gaan. Hij vraagt de kinderen om hulp. Wie wil er van hem piratenles krijgen zodat ze met 
hem op avontuur kunnen gaan? Mee zoeken naar de schat? Alle kinderen hebben hun naam 
opgeschreven op een brief en deze weer verstuurd in een fles natuurlijk.  
Vrijdag komt er bezoek van de piraat. Hij gaat ze leren hoe ze zich moeten gedragen als een 
piraat zodat ze mee kunnen naar zijn piratenhol (bosdag). Als de kinderen daar aankomen 
dan zullen ze moeten laten zien wat ze al geleerd hebben voordat ze het hol binnen mogen 
treden. 
 
Bosdag 

13 juni vertrekken we om 9.45 uur met de huifkar naar  
De Bosbender. Het is leuk als er mensen zijn die de kinderen 
uit kunnen zwaaien. De kinderen hebben die dag niets nodig. 
Er wordt voor eten en drinken gezorgd. Houdt het 
weerbericht in de gaten. We kunnen zowel binnen als buiten 
spelen. Trek ze kleding aan die vies/nat mag worden. Deze 
dag zullen de kinderen langzaamaan veranderen in piraten. 
Vind je het leuk om te komen kijken dan kom gerust even 

langs! Om 14.30 uur willen we iedereen vragen om hun kind OP TE HALEN bij de Bosbender. 
We sluiten dan gezamenlijk af waarna we om 14.45 richting huis vertrekken. Het adres van 
de Bosbender is Nieuwe kerkstraat 60 te Veldhoven. Dit is op 5 minuten fietsafstand van 
basisschool aan ‘t Heike. We gaan er een fantastische dag van maken!! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 3 t/m 6 
Schoolreis 
Afgelopen maandag is groep 3 t/m 6 op schoolreisje geweest naar Billy Bird in Volkel. Na een 
start in de klas met o.a. het uitdelen van de schoolshirts is de bus rond 9 uur vertrokken. 
Aangekomen bij het park bleek het deze dag uitermate rustig. De kinderen hadden dus alle 
tijd en ruimte om het park, de attracties en speeltuinen te ontdekken en uit te proberen.  



3 
 

In groepjes, en soms met de hele groep, is er steeds 
op een bepaalde plek gespeeld Richting het einde 

van de dag 
hadden alle 
kinderen de 
mogelijkheid om 
hun favoriete 
activiteit nog eens 

te gaan doen. Sommige kinderen zijn meer dan 20 
keer in de achtbaan of van de waterglijbaan 
geweest. Of ze hebben werkelijk uren in het zand 
met goudstukken gespeeld of geklommen en 
geklauterd. Tussen het spelen en racen door was 
er uiteraard de tijd om te eten en te drinken en 
voor iets lekkers.  
De rust in het park en het perfecte weer hebben 
ervoor gezorgd dat er terug gekeken kan worden 
op een zeer geslaagde schoolreis. 
 

 
 

 
 
 
 
Groep 7-8 
Kamp 
Vorige week zijn de kinderen van groep 7 en 8 op kamp geweest in Valkenswaard. Maandag 
hebben ze een echt ‘Wie is de mol?’ spel gespeeld. Julian vd Laak was een kampioen in 
jokers zoeken. Dorien was een echte goede mol, niemand had het in de gaten. In de avond 
stond er een avond/bosspel op het programma. Door QR codes te zoeken en te scannen, 
moesten de leerlingen vragen en opdrachten maken. Daarna was het tijd voor wat drinken 
en het bed, waar velen heel blij mee waren. 
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Jammer genoeg regende 
het dinsdag flink. Toch 
hebben we ons gewaand 
op een tropisch eiland en 
hebben de kinderen als 
echte Robinsons 
activiteiten gedaan. Voor 
groep 7 was dit het einde 
van het kamp, ze zijn moe 
maar voldaan vertrokken, 
op de fiets richting school. 
Bonte avond 
Groep 8 had die avond 
een heuse bonte avond voorbereid. Na een goede nachtrust 
was het tijd voor de laatste activiteit op woensdag, nl. 
boerenknecht. De kinderen mochten paling vangen, tractor 
rijden, een pasgeboren kalfje aaien en een koe melken. 
Daarna was het tijd om het kamp af te sluiten met een lekker 
lang weekend om goed uit te 
rusten. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Peanutbaltoernooi 
Op donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni wordt het peanutbaltoernooi gespeeld op de velden 
van Rood-Wit en Basko. Onze groep 7/8 zal met 2 teams deelnemen aan dit toernooi. 
De kinderen worden op donderdag en vrijdag om 8.00 uur met de fiets verwacht op school. 
De volgende spullen zijn handig om mee te nemen; 

 Sportkleding ( geen spikes) 

 Lunch, fruit, genoeg te drinken 

 Zonnebrand, eventueel een pet 
De laatste wedstrijd zal donderdag, rond half 4 zijn afgelopen. We zullen dan ook pas rond 
16.00 uur terug zijn op school. 
Toeschouwers zijn deze dagen van harte welkom. 


