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Nieuwsbrief 37     

 20 juni 2019 

OUDERS GEZOCHT 
 

Wie zou op 3 juli kunnen helpen bij de musical van groep 8? 
We zoeken in de ochtend mensen die; 
*  vanaf 8.00 uur met de auto spullen naar de muziekschool kunnen brengen en het decor    
klaar kunnen zetten, 
*  vanaf 8.30 uur de kinderen kunnen helpen met aankleden, grimeren ed. 
*  vanaf ongeveer 10.15 uur achter de schermen kunnen helpen. 
In de avond zoeken we mensen die vanaf 17.30 uur de kinderen kunnen helpen om ze klaar 
te maken en vanaf 19.00 uur kunnen helpen achter de schermen. 
Verder zou het voor de leerlingen leuk zijn als er iemand de musical voor ze op zou nemen, 
zodat ze deze nog eens terug kunnen kijken. 
 
Aanmelden kan bij Inge van der Hijden. 
 

ALGEMEEN 
Techniekochtend 

Op 26 juni is het dan zover. De hele school gaat naar  
‘De ontdekfabriek’ in Eindhoven. Een speciale bus van 
‘De Ontdekfabriek’ komt de helft van de kinderen 
ophalen en de andere helft gaat met auto’s hiernaar toe 
om 8.45 uur. Alle kinderen gaan workshops volgen die 
worden begeleid door medewerkers van  
‘De Ontdekfabriek’, leerkrachten en een aantal ouders.  

Op deze dag nemen alle kinderen, net als anders fruit en drinken mee van huis. Dit wordt 
opgegeten bij ‘De Ontdekfabriek’.  
De ochtend wordt op om 11.45 uur afgerond zodat we weer om 12.15 uur op school zijn. 

Team BS aan ’t Heike 

Belangrijke data 
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) 
 
Bijlage 
Formatieplan (incl. groepsverdeling en leerkrachten) 2019-2020 
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Uitreiking geld voor het Rode Kruis 
Bij de sponsorloop van 15 mei jl. hebben de kinderen maar liefst € 1.388,- 
opgehaald voor het Rode Kruis. Dit geld zal besteed worden aan een 
rampengebied in Mali en er zal een bijdrage geleverd worden aan een nieuwe 
AED in Veldhoven.  
In de komende weken krijgen de kinderen nog een EHBO-les van een vrijwilliger van het 
Rode Kruis. 
 

 
 
 
 
Ouderbedankmoment 

Op vrijdag 28 juni willen wij graag alle ouders bedanken die dit schooljaar geholpen hebben. 
Denk hierbij aan het begeleiden van activiteiten, rijden, maar ook 
aan het surveilleren tijdens de lunchpauze etc. Heeft u dit 
schooljaar geholpen en wilt u daarom graag aanwezig zijn, meldt u 
dit dan even bij de leerkracht van uw kind vóór donderdag 27 juni.  
U wordt op deze dag om 11.45 uur welkom geheten in de aula.  
Onze leerlingen zullen u hier bedanken. Om 12.15 uur eindigen we 
de activiteit.  

Voorafgaand aan het ouderbedankmoment bent u welkom om aan te komen moedigen bij 
de peanutbalwedstrijd van groep 8 tegen  hun ouders. 
 

Team BS aan ’t Heike 

 
Alvast voor in uw agenda  

Studiedagen 2019-2020                                
donderdag  26-09-2018  
vrijdag  06-12-2019  
woensdag 11-03-2020  
maandag 04-05-2020  
dinsdag 02-06-2020  
vrijdag  10-07-2020 (calamiteitendag)  
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Vakantierooster 2019-2020  
Herfstvakantie 14-10-2019 t/m 18-10-2019 
Kerstvakantie  23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020 
2e Paasdag  13-04-2020 
Koningsdag  27-04-2020 
Meivakantie  20-04-2020 t/m 01-05-2020 
Bevrijdingsdag 05-05-2020 
Hemelvaart  21-05-2020 t/m 22-05-2020 
2e Pinksterdag  01-06-2020 
Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020 

 
 
UIT DE GROEPEN 

 
Groep 1-2 
Bosdag: Ahoy Maatjes, hier spreekt 
kapitein Roodbaard! 
Donderdag 13 juni heb ik die snotapen 
van groep 1-2 meegenomen naar mijn 
piratenhol. Met mijn rijdend schip voeren 
we over de woeste zee tot we eindelijk 

land in zicht hadden. Daar stonden mijn maatjes 
al te wachten voor de poort. Niets of niemand 
komt voorbij die poort, behalve èchte piraten! 
En èchte piraten die hebben een piratennaam, 
zijn niet bang voor muizen, ratten en spinnen en 
ze kunnen een keiharde boer laten. Gelukkig 
hadden de kinderen in de klas al goed geoefend 
met de kinderen van groep 8. Dus niemand was bang, iedereen had een stoere naam en zelfs 
de harde boer lukte al heel aardig....! 

Eenmaal binnen in het piratenhol zagen we de haaien al rondzwemmen rondom het 
schateiland. Op het eiland zagen we palmbomen met een hangmat, schatkisten, diamanten 
en een boot. Daar werden die snotapen wel even stil van. Ik heb ze eerst maar eens verteld 
wat ervoor nodig is om een echte piraat te worden. Dat hadden ze al snel in de gaten en ze 
gingen aan de slag om er zo gevaarlijk en stoer mogelijk uit te zien.  
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Ze maakten piratenshirts, kregen een tatoeage, en 
sneden de groentes voor in de haaievinnensoep. Wat 
deden ze dat goed. Na een ochtendje hard werken was 
het tijd om te eten. Of ja... wat doen piraten eigenlijk.... 
Ze vissen eerst de spinnen uit de soep. Daarna breken 
ze een stuk brood af. Dat brood kun je soppen in de 
soep of... je pakt een stuk kaas of worst en bijt daar een 
stuk vanaf. Je frommelt je mond zo vol als maar kan 

zodat je wel met open mond moet eten.  
 

Want dat doen piraten!  
Die middag gingen de, inmiddels kleine piraten 
nog hele spannende spelletjes spelen. Ze 
leerden schat zoeken en ze durfden zelfs bij de 
slapende piraat snoepjes uit de schatkist te 
stelen. Echt stoer, hè! Wat een fantastische dag 
was dat! En toen ik de kleine piraatjes vroeg of 
ze een leuke dag hadden gehad riepen ze 
allemaal in koor: 
                                         AY AY KAPITEIN! 
 
 
 
Groep 3-4 
Allerlei 
Vorige week dinsdag heeft meester Niels van Art4you zijn 
laatste muziekles gegeven van dit jaar. De kinderen 
hebben dit hele jaar enorm genoten van al zijn lessen.  

 
 

 
 
Deze laatste periode hebben de kinderen ook nog mogen 
genieten van een mooie boekencollectie van de bibliotheek 
met allerlei boeken die aansloten bij het insectenthema en bij 
het 
waterspaarderthema. 
 

 
 

 
Ook heeft de groep vorige week nog een keer 
heerlijk gespeeld in het kleuterlokaal toen groep 1-2 
op bosdag was. 
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Groep 7-8 
Peanutbaltoernooi 
Afgelopen week heeft groep 7-8 met 2 teams meegedaan aan het peanutbaltoernooi. Het 
waren twee gezellige, mooie, sportieve en vermoeiende dagen. De kinderen hebben zich 
fantastisch ingezet. Ook dank aan de ouders die de teams hebben begeleid. 
 
Musical groep 8 ‘De beer ….is los!’ 

Het is bijna zo ver. Na veel oefenen zal groep 8 op 3 juli de 
musical: ‘De beer is los’ gaan spelen. 
Deze musical wordt gespeeld in de muziekschool aan de 
Bossebaan in Veldhoven. 
In de ochtend zal groep 8 optreden voor de hele school. 
De voorstelling voor ouders, opa’s, oma’s en andere 
geïnteresseerden zal starten om 19.00 uur. 
De kaartverkoop voor de leerlingen van groep 8 start  
maandag 24 juni. Zij mogen in de eerste instantie 10 kaartjes 
kopen.  
De kaartjes zijn te koop bij Inge van der Hijden voor € 2,50 per 
stuk. De vrije verkoop start 27 juni.  

Wij hopen natuurlijk op een groot en enthousiast publiek! 
Op 3 juli worden alle leerlingen van groep 7 en 8 om 8.30 uur verwacht bij de muziekschool. 
De kinderen van groep 7 kunnen daar om 12.15 uur ook weer worden opgehaald of zelf naar 
huis gaan.  
In de avond worden alle kinderen die spelen in de musical om 17.30 uur weer verwacht bij de 
muziekschool. De leerlingen van groep 7 worden zeker om 18.45 uur verwacht. 
 
De kinderen van groep 7 zullen deze avond een ondersteunende rol spelen in het koor. 
Aangezien het wel laat kan worden, start de school op 4 juli om 9.30 uur voor de leerlingen 
van groep 7. De leerkracht zal wel om 8.30 uur aanwezig zijn. 
Afscheid groep 8   
Nog een paar weekjes en dan nemen de 11 kinderen van groep 8 definitief afscheid van 
basisschool aan ’t Heike.  Dit doen we traditiegetrouw met een paar activiteiten: 

 Op vrijdag 28 juni om 11.00 uur speelt groep 8 de peanutbalwedstrijd tegen een 
team ouders/leerkrachten. 

 Dinsdag 2 juli is het echt de laatste schooldag voor de groep8ers. Zij zullen dan ook 
‘de school uitfietsen’, dit start rond 14.30 uur.     

 Woensdag 3 juli is het echt de laatste dag: de dag van de musical.  Na 
het ochtendprogramma gaan de kinderen van groep 8 met de leerkracht 
lunchen bij Ludiek, vandaaruit komen ze naar huis. Ze worden om 17.30 
uur weer verwacht bij de muziekschool. 

 Donderdag 4 juli, mogen de leerlingen lekker uitslapen en nagenieten van de 
musical: de vakantie is dan begonnen!! 

    
 


