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Nieuwsbrief 4   

13 oktober 2022 

WIST U DAT….. 
Wist u dat…zowel juf Rian als juf Els deze week jarig zijn geweest?!  
Did you know… teacher Rian and teacher Els had their birthday this week?! 
 
ALGEMEEN  

Kijkochtend voor nieuwe leerlingen / Viewing morning for new students 
Op woensdagochtend 19 oktober 2022 van 9.00 uur tot 11.00 uur organiseren wij als Basisschool 
aan ‘t Heike een kijkochtend.  
Deze kijkochtend is met name bedoeld voor ouders die zich 
oriënteren op een school voor hun kind. Terwijl de kinderen mee 
mogen spelen in de kleutergroep, kunnen de ouders zich op 
informele wijze, onder het genot van een kopje koffie of thee, 
laten informeren over de gang van zaken op Basisschool aan ‘t 
Heike. Er is ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Tijdens deze kijkochtend kunt u uw kind evt. al inschrijven.  
De kinderen van onze school doen hun best om de kijkochtend 
onder de aandacht te brengen. Alle kinderen ontvangen een postertje, waarop de kijkochtend wordt 
aangekondigd. Wij verzoeken u deze poster voor het raam op te hangen of om deze te geven aan 
ouders van jonge kinderen die bij u in de straat wonen, om hen zodoende attent te maken op de 
kijkochtend. Wij hopen op een grote opkomst!  
 
On Wednesday morning, October 19, 2022 from 9.00am to 11.00am, we as Primary School aan 't 
Heike are organizing a viewing morning. 
This viewing morning is primarily intended for parents who are orienting themselves on a school for 
their child. While the children are allowed to play in the nursery group, the parents can inform 
themselves informally, while enjoying a cup of coffee or tea, about the state of affairs at Basisschool 
aan 't Heike. There is also plenty of opportunity to ask questions. During this viewing morning you can 
see your child. already register. The children of our school do their best to draw attention to the 
viewing morning. All children received a poster announcing the viewing morning. We ask you to 
hang this poster in the window or to give it to parents of young children who live in your street, in 
order to draw their attention to the viewing morning. We hope for a big turnout! 
 
Team Basisschool aan ’t Heike 

 
 
                                                                                                            www.basisschoolaantheike.nl 
Belangrijke data                                                                              
19-10  Peuterkijkochtend 
21-10  12.15 u Start herfstvakantie t/m 29-10 
31-10  Studiedag alle leerlingen vrij  
 
Bijlagen 
Contactpersoon CJG  (schoolmaatschappelijk werker) 
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UIT DE GROEPEN 

Groep 3-4 
Gi-ga-groen / Gi-ga-green  
In het kader van de kinderboekenweek hebben we veel gesproken en gelezen over boeken. De 
methode BLINK had hier ook een speciaal thema aan gewijd. Aan de hand van het boek Verhalen van 
de fladdertak  hebben de kinderen gekeken naar de verschillende illustraties in het boek. Ook 
hebben de kinderen kennis gemaakt met de illustrator Raku Inoue. 
Hij gebruikt in zijn werk van alles uit de natuur en maakt hier 
illustraties van.  

As part of the children's book week, 
we talked and read a lot about 
books. The BLINK method also 
devoted a special theme to this.  
 
On the basis of the book Stories of 

the flutter branch, the children looked at the various illustrations in 
the book. The children also got to know the illustrator Raku Inoue. He 
uses everything from nature in his work and makes illustrations of it. 

 
De kinderen zijn zelf ook aan de slag gegaan met 
natuurlijke materialen. De kinderen mogen deze 
hele week nog een lievelingsboek meenemen. As 
vrijdag gaan we extra veel lezen als de ‘leestoeter’ 
gaat. Info hierover volgt in de Parro app. 
 
The children have also started working with natural 
materials. The children can take a favorite book 
with them this whole week. This Friday we will read 
extra a lot when the 'reading horn' goes. 
Information about this will follow in the Parro app. 

 

Groep 5-6 
Capoeira 
In groep 5-6 zijn wij met verschillende dingen bezig. 
Zo hebben wij nog steeds iedere woensdag na de 
gymles capoeira. Deze lessen staan in het teken van 
zelfverdediging, bewegen en samenwerken. De 
kinderen krijgen oefeningen en bewegingen 
aangeleerd op een ritme.  
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Capoeira 
In groups 5-6 we are busy with different things.  
We still have capoeira every Wednesday after gym class. These lessons focus on self-defense, 
movement and cooperation. The children are taught exercises and movements to a rhythm. 
 

Gi-Ga-Groen / Gia-ga-green 
Ook zijn we vol op bezig met de Kinderboekenweek. We 
praten over boeken en lezen ook extra veel in de klas. Een 
aantal lessen worden ook aangepast naar het thema Gi-Ga-
Groen. Bij de Engelse les hebben we Engelse dieren raadsels 
gehad en bij spelling buiten een dieren ren dictee. 
Aankomende vrijdag sluiten we deze leuke ander halve week 
af met een circuit samen met groep 7-8.  
 
 

We are also busy with the Children's Book Week. We talk 
about books and also read a lot in class. A number of 
lessons are also adapted to the theme Gi-Ga-Green. In the 
English lesson we had English animal riddles and with 
spelling outside an animal dictation. This Friday we will 
close this fun week and a half with a circuit together with 
group 7-8. 
 

Schooldag van de duurzaamheid /  
Sustainability school day 
We hebben afgelopen maandag de dag van de 
duurzaamheid gehad. De kinderen zijn heel de dag bezig 
geweest met verschillende onderdelen van duurzaamheid. 
We zijn onder andere naar de schalm geweest en hebben 
daar naar een mobiele planetarium gekeken. Ook mochten 
de kinderen achter het stuur zitten bij een vuilniswagen en 
hebben we samen gekeken waar de dodenhoeken zitten. 

 
Last Monday we had Sustainability Day. The children have been working on various aspects of 
sustainability throughout the day. Among other things, we went to the Schalm and looked at a mobile 
planetarium there. The children were also allowed to sit behind the wheel of a garbage truck and we 
looked together where the corners of the dead are. 

 
Thema ‘Draaien’ / Theme "Rotate" 
Bij taal zijn wij gestart met het thema ‘Draaien’. We leren nieuwe woorden en uitdrukkingen die te 
maken hebben met draaien. Ook hebben we een step, een fiets en verschillende tollen in de klas 
gehad. Wat draait er veel!  
 
In language we started with the theme 'Rotate'. We learn new words and expressions related to 
spinning. We also had a scooter, a bicycle and various spinning tops in the classroom. How much is 
running! 
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Groep 7-8 
Schooldag van de duurzaamheid / 
Sustainability school day 

 

Afgelopen maandag namen we deel aan De Veldhovense 
Schooldag van de duurzaamheid. Samen hebben we 
verschillende activiteiten gedaan om op zoek te gaan naar de 
betekenis van duurzaamheid. We hebben een memory 
gedaan, het planetarium bezocht in de Schalm, een eigen 
wens opgeschreven om Veldhoven een stukje duurzamer te 
maken, gekeken naar wat er gebeurt met afval en daarbij de 
gevaren van de dode hoek. Al deze activiteiten stonden in 
verbinding met de 7 doelen waarmee we kunnen zorgen voor 
een leukere en eerlijkere en schonere wereld. 

 
 

 
 
Last Monday we took part in De Veldhovense 
School Day of Sustainability. Together we 
have carried out various activities to look for 
the meaning of sustainability. We did a 
memory, visited the planetarium in the 
Schalm, wrote down our own wish to make 
Veldhoven a bit more sustainable, looked at 
what happens with waste and the dangers of 
the blind spot. All these activities were linked 
to the 7 goals with which we can ensure a 
more fun and fairer and cleaner world. 

 


