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Nieuwsbrief 36     

 13 juni 2019 

OUDERS GEZOCHT 
 

Peanut groep 8 tegen ouders/leerkrachten 
Voor de peanutbalwedstrijd tegen de leerlingen van groep 8, zijn nog enkele speelplaatsen 
vrij. Welke ouder van groep 8 durft de uitdaging aan?   
De wedstrijd wordt gespeeld op 28 juni om 11.00 uur. 
 
 

ALGEMEEN 
 
Een ‘nieuwe’ directeur… 
Sinds schooljaar 2017-2018 heb ik, Lineke Wijman, als locatieleider onder supervisie van 
directeur Judith Aust leiding gegeven aan het team van basisschool aan ’t Heike. Het bestuur 
heeft me gevraagd met ingang van schooljaar 2019-2020 het directeurschap van Judith over 
te nemen. Een vraag waar ik uiteraard niet anders dan ‘ja’ op kon zeggen. Inmiddels hebben 
zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding van de MR een instemmend advies met 
betrekking tot deze benoeming gegeven. Dat betekent dat per 1 augustus 2019 Judith Aust 
terugtreedt als directeur. De inhoudelijke samenwerking tussen de teams van de 2 scholen 
met betrekking tot bijvoorbeeld EDI en Teach Like A Champion wordt gecontinueerd in het 
volgende schooljaar en daarna.   
Samen met de kinderen, ouders, team én bestuur van basisschool aan ’t Heike blijven we 
investeren in de toekomst van basisschool aan ’t Heike; een fantastische school op een 
prachtige locatie! Dit zal niet alleen op inhoudelijk vlak zijn maar ook in het gebouw. In de 
zomervakantie zullen in ieder geval alle lokalen geschilderd worden! 
 
Lineke Wijman, locatieleider 
 
 
 

Belangrijke data 
14-06  Peanutbaltoernooi groep 7-8 
17-09  Rapport 2 mee naar huis 
21-06  Studiedag alle leerlingen vrij 
26-06  ‘De Ontdekfabriek’ groep 1 t/m 8 
26-06  Vergadering oudervereniging/activiteitencommissie 
28-06  Ouderbedankmoment (datum gewijzigd t.o.v.jaarkalender!) 
03-07  Musical groep 8 
04-07  Doorschuifochtend en laatste schooldag 
05-07  Calamiteitendag (vooralsnog alle leerlingen vrij) 
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UIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 

‘Piraten-Bosdag’ 
Eindelijk was het zover! De piraten 
vertrokken vandaag met de huifkar 
naar de Bosbende. Wat hen allemaal 
te wachten stond was natuurlijk nog 
een verrassing en heel erg spannend. 
Volgende week het vervolg van deze 
‘Piratendag’ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 5-6 
Topografietoets groep 5 
Groep 6 is er inmiddels mee bekend, maar voor groep 5 staat a.s. maandag 17 juni voor de 
eerste keer een topografietoets gepland. Vanzelfsprekend is er binnen de lessen van 
aardrijkskunde aandacht voor het topografie aanbod. Alle leerlingen 
hebben voor het leren van deze toets een blad met de kaart van Nederland 
met provincies en hoofdsteden mee naar huis gekregen. Het is de 
bedoeling dat ze alle provincies met bijbehorende hoofdsteden leren. Ook 
hebben ze een lege kaart ontvangen om te oefenen. Via websites als 
bijvoorbeeld Topomania kan topografie bovendien geoefend worden. 

 
Groep 7-8 
Peanutbaltoernooi  
Het jaarlijkse peanutbaltoernooi wordt dit jaar gehouden op 13 en 14 juni op het terrein van 
Rood Wit Veldhoven en Basko. De kinderen van groep 7-8 hebben hun speelschema voor 
donderdag vorige week al mee naar huis gekregen. Beide dagen worden de kinderen om 
8.00 uur met de fiets op school verwacht. 
Meer informatie over het toernooi is te vinden op de volgende site;  
https://www.tournify.nl/live/peanutbal2019                         


