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Nieuwsbrief 38     

 27 juni 2019 

OUDERS GEZOCHT 
 

Groep 1-2 
Grote schoonmaak 
Komende dinsdag 2 juli zijn de kasten leeg en dan willen we samen met de kinderen en 
ouders de klas een sopje geven. Welke ouders kunnen deze dag een handje helpen? Dan 
kunnen we een frisse start maken volgend schooljaar. 
 
ALGEMEEN 

 
Personele wisseling 
Begin deze week heeft Monique van Lieshout laten weten dat zij een andere baan heeft 
gevonden. Na de zomervakantie gaat zij aan de slag op de asielzoekersschool in 
Maarheeze/Budel. Wij vinden het erg jammer, maar wensen Monique natuurlijk veel succes 
met haar nieuwe uitdaging! 
Vandaag zijn er al enkele positieve gesprekken geweest met kandidaten voor de ontstane 
vacature in groep 1-2. In de nieuwsbrief van volgende week zal hier meer informatie over 
gegeven kunnen worden. 
 
Lineke Wijman, locatieleider 

 

Schoolontbijt                                                                                                                                                       
Het is nog ver weg, eerst gaat iedereen genieten van een welverdiende vakantie, maar op 
21 augustus willen we het schooljaar openen met een gezamenlijk schoolontbijt.  
Mocht uw kind een allergie hebben kunt u bij Wendy van Ginkel een lijst krijgen waarop u 
kunt zien wat er allemaal is aan eten en drinken. Zodat u, indien nodig, zelf voor uw kind 
voor een passende aanvulling kunt zorgen. 

Wendy van Ginkel, leerkracht groep 3-4 

Belangrijke data 
28-06  Ouderbedankmoment 11.45-12.15u 
03-07  Musical groep 8 
04-07  Doorschuifochtend en laatste schooldag 
05-07  Calamiteitendag (vooralsnog alle leerlingen vrij) 
19-08  Start nieuwe schooljaar 
 
 
 
Bijlagen 
Nieuwsbrief Zwem4daagse  
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Bezoek ontdekfabriek  
Op woensdag 26 juni hebben we met de 
gehele school een bezoek gebracht aan 
de ontdekfabriek op Strijp S. 

 

 

 

 

Deze ochtenden hebben alle kinderen activiteiten gedaan die 
met techniek te maken hebben. Ze mochten naar keuze alle 
activiteiten uitproberen. Voorbeelden van activiteiten waren: 
het maken van een caleidoscoop, bouwen van een brug, 
werken met een vacuümdrukapparaat, uit elkaar halen en 
knutselen met oude apparaten. 

 

Het was leuk om te zien dat alle kinderen betrokken 
en zelf ontdekkend bezig zijn geweest. Bovendien 
was jong en oud erg behulpzaam naar elkaar toe en 
werd er met iedereen samengewerkt én 
samengespeeld. 

 

Via deze weg willen we alle ouders 
bedanken voor de begeleiding tijdens deze 
ochtend. Ook zijn we dankbaar dat er 
zoveel mensen   op het laatste moment 
bereid waren om te rijden. 

 

Team BS aan ’t Heike 
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UIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Het schooljaar zit er weer op en de materialen waar we het hele jaar mee gespeeld hebben, 
kunnen wel een sopje gebruiken. De materialen zitten in tassen en staan op de 
tafels bij de deur. Het zou fijn zijn als deze spulletjes thuis gewassen worden en 
volgende week weer mee naar school terugkomen 
Komende dinsdag 2 juli zijn de kasten leeg en dan willen we samen met de 
kinderen en ouders de klas een sopje geven. Welke ouders kunnen deze dag een handje 
helpen? Dan kunnen we een frisse start maken volgend schooljaar. 
Graag willen we alle ouders bedanken voor de inzet gedurende het hele jaar. Het was een 
heerlijk jaar met superleuke activiteiten. Mede mogelijk gemaakt door jullie! 
Groep 3-4 
Huiswerkmapje 
Afgelopen dinsdag kreeg groep 3-4 voor het laatst het huiswerkmapje mee. De kinderen 
hebben extra leesbladen en rekensommen meegekregen om eventueel in de vakantie extra 
te oefenen. Het mapje hoeft niet meer terug naar school volgende week. 

 

Groep 5-6 
De oerknal 
Deze week heeft er een lessenserie ‘close reading’ plaats gevonden over ‘de oerknal’. Dit 
schooljaar is vanuit de leerlingen al enkele keren de vraag gekomen hoe de aarde eigenlijk 
ontstaan is. Dit was een mooie aanleiding om daar met de klas naar op zoek te gaan. Aan de 
hand van het intensief lezen van een tekst, het opsporen en verklaren van moeilijke 
woorden, het maken van een mindmap, een tijdsschema en het voeren van een 
klassengesprek over de vraag of dit de enige waarheid is, kunnen alle leerlingen van  
groep 5-6 nu uitleggen wat de oerknal is. 

Flessenvoetbal 
Volgende week maandag of dinsdag gaat groep 5-6 flessenvoetbal spelen. 
Daarvoor hebben alle leerlingen een plastic flessen van 1 of 1.5 liter nodig.  

Opruimen en schoonmaken 
A.s. dinsdag 2 juli wordt het lokaal van groep 5-6 opgeruimd en schoongemaakt. 
Het is fijn als leerlingen een emmer en evt. een doekje mee kunnen nemen om te 
poetsen en een (plastic)tas, zodat ze hun spullen mee naar huis kunnen nemen.  

Gymspullen 
In tegenstelling tot wat eerder aan de kinderen verteld is, gaat groep 5-6 a.s. maandag 1 juli 
wel gymmen. Het is fijn als alle leerlingen hun gymspullen bij zich hebben.  

 
 
Groep 7-8 
Afronding 
De komende week staat in het teken van afsluiting en afscheid nemen van groep 8: 

 Vrijdag 28 juni starten we met opruimen van de klas, het is fijn als de kinderen een 
tas en schoonmaakspullen (emmer, doekje) mee kunnen nemen. 



 

4 
 

 Vrijdag 28 juni heeft groep 8 ook sportspullen nodig, voor de peanutbalwedstijd 
tegen de ouders. De andere leerlingen komen aanmoedigen.  

 Voor maandag 1 juli hebben we de vraag of de kinderen ieder een petfles 
meenemen, zodat we flessenvoetbal kunnen spelen. 

 Dinsdag 2 juli moet groep 8 de fiets meenemen, om uit de school te fietsen, dit zal 
gebeuren rond 14.30 uur. 

 Woensdag 3 juli worden alle leerlingen van groep 7-8 om 8.30 uur verwacht bij de 
muziekschool voor de musical. Groep 7 kan daar opgehaald worden om 12.15 uur, 
groep 8 gaat dan nog mee lunchen bij Ludiek. 

In de avond wordt groep 8 weer om 17.30 uur verwacht bij de muziekschool, groep 7 om 
uiterlijk 18.45 uur.  
Na de musical kan groep 8 gaan beginnen aan de vakantie. 
 
Groep 7 wordt donderdag 4 juli om 9.30 uur op school verwacht, zij mogen na de musical  
nog even uitslapen. Van 9.30 uur -10.15 uur hebben we het doorschuifmoment. 
En daarna natuurlijk genieten van een welverdiende vakantie!! 
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