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Nieuwsbrief 36     

 4 juni 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat… we aan de slag zijn met het voorbereiden van een ‘feestdag’ voor alle leerlingen 
van onze school? 
Wist u dat… dat we dit doen, omdat er al zoveel leuke dingen niet zijn door gegaan en we 
vinden dat alle leerlingen toch echt iets speciaals verdiend hebben in deze gekke tijd? 
 
ALGEMEEN  

 
Volledige opening school 
A.s. maandag 8 juni openen alle basisscholen weer volledig hun deuren. Wat fijn dat we alle 
kinderen dan weer mogen ontvangen op school! Gisteren heeft u via de mail het nieuwe 
plan van aanpak ontvangen voor de komende periode. We vragen u dat goed door te lezen. 

Om ervoor te zorgen dat we maandag een goede start kunnen maken vragen we om alle 
schoolspullen weer mee naar school te brengen. Dit geldt ook voor de chromebooks. De 
chromebooks zullen op school een check krijgen waarna de betreffende kinderen het bewijs 
van inleveren ’s middags mee naar huis zullen krijgen. 

Team basisschool aan ‘t Heike 
 

UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3-4 
Uitleg Xtramath 
Vanaf afgelopen week zijn we voor het automatiseren van rekenen 
gestart met het programma XtraMath. Via het tegeltje in ProwiseGo 
kunnen alle leerlingen van groep 3-4 werken met XtraMath. Door elke 
dag een paar minuten rekensommen te oefenen worden alle plus- en 
minsommen t/m 20 en de tafeltjes stapsgewijs ingeslepen. In de klas 
wordt hier regelmatig mee gewerkt. Kinderen kunnen hier thuis ook aan 
werken.  

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
05-06  Schoolfotograaf 
08-06  School volledig geopend: alle leerlingen weer naar school! 
26-06  Rapporten mee 
29-06  Oudergesprekken 
30-06  Oudergesprekken 
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Inloggen: 
e-mailadres: w.vanginkel@veldvest.nl 
Naam: voornaam (met hoofdletter) 
Pincode : weten de kinderen zelf en anders kun je hem altijd even opvragen 
 
Absurd, Gek, abnormaal, zot….. 
Het nieuwe taal thema van groep 4 heet dan ook ‘gek’. 
In dit thema staat spreken, luisteren en schrijven om te 
amuseren centraal. De kinderen gaan gedichten 
schrijven maar ook posters maken met onzingedichten.  
Het thema ‘slapen’ is dan ook afgerond met een echt 
‘Maf-boekje’. Dit is niet een gek-boekje zoals het nieuwe 
thema, maar een slaapboekje. 

 

Groep 5-6 
Eindstand Scoor een boek! 
Groep 5-6 heeft 55 boeken gescoord!  
De afgelopen maanden is er zowel op school als thuis flink 
gelezen. Alle kinderen van groep 5-6 hebben samen, 
ongeveer, 55 boeken gelezen. Deze eindstand is 
doorgegeven aan de bibliotheek. Het project Scoor een 
boek wordt op school nog afgesloten met het fluitsignaal. 
Dit zal een sportieve afsluiting zijn die plaats vindt op het 
veld. Ook bekijken we in de klas de filmpjes als afsluiting 
van het project.  
 
 

Groep 5-6 weer met z’n allen op school 
Jeuh! Vanaf aanstaande maandag komen alle kinderen weer elke dag naar school op de 
schooltijden zoals we deze altijd gewend waren. De laatste weken van het schooljaar gaan 
we nog hard aan het werk met z’n allen. We zullen veel aandacht hebben voor de vakken 
taal, rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. We zullen ook regelmatig tijd 
inplannen voor extra instructies en herhaling van bepaalde onderdelen. Maar er wordt 
natuurlijk ook aandacht besteed aan vakken als wereld oriëntatie en we gaan weer starten 
met de creatieve vakken en gym. De gymlessen zullen buiten op het veld plaats vinden.  
Om ervoor te zorgen dat we maandag 8 juni een goede start kunnen maken is het fijn als 
iedereen alle schoolspullen weer mee naar school brengt. Dit geldt ook voor de tablets. 
Groep 6 kan alle spullen ook vrijdag al meebrengen, want zij hebben deze thuis niet meer 
nodig.  
Tot het einde van het schooljaar is juf Aniek alle dagen, behalve woensdag, aanwezig op 
school. Zij zal niet alleen in groep 5-6 ondersteunen, maar ook in de andere groepen 
wanneer dat nodig is.  
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Pronkstukken taal 
Wat is jouw pronkstuk van je verzameling?! Neem deze mee naar school! 
De laatste lessen van thema Pronkstukken gaan we in de klas en thuis aan de slag met het 
maken van een pronkstukkenboek. Elke leerling gaat een informatieve tekst schrijven over 
zijn of haar pronkstuk. Leerlingen die dat willen mogen hun pronkstuk of een foto hiervan 
mee naar school nemen. Van alle informatieve teksten gaan we uiteindelijk een 
pronkstukkenboek van groep 5-6 maken. Hoe speciaal is dat?! 

 

Groep 7-8 
Geslaagd!!! 
Vorige week hebben de kinderen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt 
en…… ze zijn allemaal geslaagd. Gefeliciteerd jongens en meisjes! Het diploma is nog niet 
mee naar huis gegaan, want in groep 8 moeten ze het praktisch verkeersexamen nog 
afleggen. Dit is namelijk verplaatst i.v.m. corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YES! We mogen weer! 
Eindelijk is het dan zover! Alle kinderen gaan vanaf maandag weer ‘gewoon’ naar school. Fijn 
weer met de hele klas en alle dagen. We gaan de laatste weken natuurlijk nog flink aan het 
werk. Het rooster wordt zo ingericht dat we goede instructies kunnen geven voor de 
hoofdvakken (rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen), de zaakvakken worden afgerond. 
Gymles zal buiten gegeven worden, op het veld voor school. Veel middagen zal groep 8 
(soms met ondersteuning van groep 7) gaan oefenen voor de musical. Juf Aniek en juf Jette 
zullen hierbij gaan helpen. 
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Voorbereidingen musical 
Wat zijn deze meiden goed 
aan het werk! Op de studiedag 
zijn zij, lekker in het zonnetje, 
het decor aan het maken voor 
de musical o.b.v. de vader van 
Pien. Wij zijn erg benieuwd 
hoe dit er uit komt te zien…… 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


