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Nieuwsbrief 4    

10 september 2020 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat ….Vraag: Bij wie ’plezier maken’ het beste past? Antwoord van groep 5-6 “Bij de 
hele klas”. Als dat geen fantastische start van het schooljaar is!! 
Wist u dat …. Juffrouw Wendy deze zomer 25 jaar bij ons op school werkt? We gaan dit 
vrijdag 11 september vieren! 
 
ALGEMEEN  

 
Jubileum juf Wendy 
Morgen, vrijdag 11 september, vieren we met de hele school het 25-
jarig onderwijsjubileum van juf Wendy op onze school. Wendy weet 
hier zelf nog niks van, dit wordt voor haar een verrassing. Al deze jaren 
heeft Wendy voornamelijk lesgegeven in de onderbouw, met een paar 
kleine uitstapjes naar  groep 6 en 7. We zijn ontzettend blij met een 
collega die zo enthousiast en kundig is. Op naar de volgende 25 jaar…! 

Team basisschool aan ’t Heike 
 
 

Even voorstellen 
Hallo mijn naam is Twan van der Steen, ik ben 17 jaar en ben 
2e jaar onderwijsassistent. Op de maandag en dinsdag ben ik 
hier te vinden als stagiair onder begeleiding van Inge in 

groep 7/8. Op deze dagen help ik Inge met klusjes en ben ik er om extra 
begeleiding te bieden aan kinderen die moeite hebben met bepaalde 
vakken of juist kinderen die heel goed zijn in bepaalde vakken. Als u 
verdere vragen heeft mag u zich altijd vrij voelen om op mij af te stappen. 

Twan van der Steen 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
10-09  Infoavond groep 8 PO-VO 19.30u (A-J) en 20.15u (K-Z) 
21-09  Studiedag alle leerlingen vrij 
23-09  Start Kinderpostzegelactie 
30-09  Start Kinderboekenweek t/m 11-10 
  
  
Bijlagen: 
De beslisboom 0 t/m 6 jaar 
De beslisboom 7 t/m 12 jaar 
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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De Beslisboom van 0 t/m 6 jaar en van 7 t/m 12 jaar 
Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad 
voor ouders en medewerkers in de kinderopvang en scholen. Met onderstaande beslisboom 
kun je beoordelen of een verkouden kind wel of niet naar de kinderopvang/school mag. Er is 
ook een beslisboom voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar.  
De uitkomst van de beslisboom geldt niet broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de boom 
apart doorlopen worden. 
Voor uitgebreide informatie zie bijlage. 
  
Team basisschool aan ‘t Heike 
 

UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3-4 
Groep 3 Software Veilig Leren Lezen voor thuis 
Op school oefenen de leerlingen met lezen en 
woordenschat op de computer of een tablet op 
hun eigen niveau. Onze school heeft ook een 

abonnement op de 
software voor 
thuis, zodat kinderen thuis kunnen oefenen op dezelfde manier 

en met dezelfde stof als op school. U heeft als het goed is afgelopen dinsdag een mail met 
daarin een inloglink ontvangen. Daarmee kunt u het thuisaccount activeren en inloggen op 
de thuisversie. U maakt hierbij zelf een wachtwoord aan.  

Bij Veilig leren lezen vindt u een handleiding (onder het vraagteken) en meer informatie over 
leren lezen. Mochten er vragen zijn dan hoor ik het graag. 

Herhaling gymkleding op maandag 
Op maandag gaat groep 3-4 gymmen. Alle kinderen moeten hiervoor een gymtas (een 
stevige rugzak is het gemakkelijkste) meenemen. In de tas moeten gymschoenen, een shirt 
en een korte broek zitten.  
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Groep 5-6 
Iedereen hoort erbij! 
Hadjime! Het startsignaal wat hoort bij judo. En voor groep 
5-6 het startsignaal voor het project ‘Iedereen hoort erbij’. 
Tijdens de gymlessen krijgen de leerlingen de komende 
weken zelfverdediging les. Ze leren op een passende manier 
voor zichzelf opkomen. Er is middels spelletjes geoefend met 
luisteren en gehoorzamen en dat dit twee verschillende 
dingen zijn. Ook is er tijdens de lessen veel aandacht voor 
samenwerken. Alles wat er tijdens deze lessen geleerd 
wordt, komt ook in de klas regelmatig te sprake.  

 
Naast de zelfverdedigingslessen worden er door 
een gastdocent ook theaterlessen aangeboden. 
Afgelopen dinsdag is gestart met belangrijke 
kernwaarden voor een fijne groep en 
eigenschappen die bij de verschillende kinderen 
passen.  
Groep 5-6 kreeg van de gastdocent het mooie 
compliment dat ze al echt een groep vormen. 
Door één van de leerlingen   werd dit bevestigd. 

Op de vraag bij wie van de groep ‘plezier maken’ het beste past, kwam het antwoord ‘bij de 
hele klas’! Als dat geen fantastische start van het schooljaar is!? 
 
 
Groep 7-8 
Groepsvorming 
Wie kan er goed volhouden? Wie zorgt dat 
iedereen plezier heeft? Wie laat zien dat hij/zij 
het goed kan? Deze en andere vragen werden 
beantwoord tijdens de les groepsvorming vanuit 
de Brede School Veldhoven. Kinderen dachten 
erg goed na wat bij anderen past, maar ook wat 
bij hen past. Wat een grote betrokkenheid lieten 
ze zien. 

En ook moeten we 
natuurlijk een keer tijd 
maken voor een leuke, 
grappige foto. 

 


