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Nieuwsbrief 5   

3 november 2022 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat… wij tijdens de studiedag afgelopen maandag onze BHV brand en ontruiming 
weer opgefrist hebben?! 
Did you know… we refreshed our BHV fire and eviction during the study day last Monday?! 
 
ALGEMEEN  

 
Cyclus oudergesprekken en rapporten schooljaar 2022-2023 
Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om de volgende rapport- en gesprekcyclus aan te houden: 

• September: startgesprek (facultatief); 

• November/december: groep 1 t/m 7 oudergesprek over werkhouding en sociaal emotionele 
ontwikkeling; 
groep 8 2e adviesgesprek; 

• Februari: groep 1 t/m 7 oudergesprek over rapport en cito’s ; 
groep 8 OKR  

• Juni: groep 1 t/m 6 oudergesprek (facultatief) rapport en cito’s (evt. overdrachtsgesprek)  
groep 7 1e adviesgesprek. 

 

Cycle parent interviews and reports school year 2022-2023 
This school year we have chosen to maintain the following report and interview cycle: 

• September: kick-off meeting (optional); 
• November/December: group 1 to 7 parent discussion about work attitude and social-

emotional development; 
  group 8 2nd consultation; 
• February: group 1 to 7 parent meeting about report and citos; 
  group 8 OKR 
• June: group 1 to 6 parent interview (optional) report and citos (possibly transfer interview) 
  group 7 1st consultation. 

 
Team basissschool aan ‘t Heike 

 

Belangrijke data                                                                          www.basisschoolaantheike.nl     
15-11  Schoolraad 
29-11  t/m 01-12 Oudergesprekken groepen 1 t/m 8 
05-12  Sinterklaasviering 
22-12  Kerstviering 
 
 
Bijlagen 
Informatiebrief Ouderbijdrage zie Parro 
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Schoolraad/School Council 
Dinsdag 15 november staat er een Schoolraadvergadering gepland.  
Zoals u weet is dit een openbare vergadering waarbij u als toehoorder van harte 
bent uitgenodigd. Wilt u als toehoorder deze vergadering bijwonen dan kan dat 
online via Microsoft Teams. U kunt voor een uitnodiging een mail sturen naar 
w.vanginkel@veldvest.nl. 
Start vergadering 18.45 uur. 

A School Council meeting is scheduled for Tuesday, November 15. As you know, this is a public 
meeting to which you are cordially invited as a listener.If you would like to attend this meeting as a 
listener, you can do so online via Microsoft Teams. You can send an email to w.vanginkel@veldvest.nl  
for an invitation. Meeting starts at 6:45 PM. 
 
Wendy van Ginkel, secretaris Schoolraad 
 

Algemene Leden Vergadering / Ouderbijdrage 
Beste ouders / verzorgers, 
In september is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering geweest waarin we teruggeblikt hebben 
op het vorige schooljaar. Voor uitgebreide informatie over deze vergadering en de vrijwillige 
ouderbijdrage sturen wij via Parro de informatie brief. 

 
General Members Meeting / Parental Contribution 
Dear Parents Guardians, 
In September, the annual General Members Meeting was held in which we looked back on the 
previous school year. For detailed information about this meeting and the voluntary parental 
contribution, we will send the information letter via Parro. 
 
Oudervereniging Basisschool Aan ‘t Heike 
 

UIT DE GROEPEN 
 

Groep 1-2 

Thema ‘Herfst’ / Theme 'Autumn'  
We zijn nog bezig met het thema herfst. Deze week gaan we 
wegen met herfstmaterialen. Wat is zwaar of licht. Hoe kun 
je zien dat iets zwaarder is dan iets anders? We werken met 
de balans weegschaal. Maar eerst gaan de kinderen zelf op 
de balans. We maken een balans in de speelzaal van een wip. 
Wat gebeurt er als je zwaarder/ lichter bent dan het andere 
kind?  
Het is heerlijk buiten spelen deze dagen. De speelplaats ligt 
vol met bladeren en als het begint te waaien komen er nog 
meer bij! 

We are still working on the autumn theme. This week we're 
going to weigh in with fall materials. What is heavy or light. 
How can you tell that something is heavier than something 
else? We work with the balance scale. But first the children themselves go on the balance. We make a 
balance in the playroom of a seesaw. What happens if you are heavier/lighter than the other child? 
It is wonderful to play outside these days. The playground is full of leaves and when the wind starts 
blowing even more are added! 

mailto:w.vanginkel@veldvest.nl
mailto:w.vanginkel@veldvest.nl
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Groep 3-4 
Judolessen / Judo lessons 
Voor de herfstvakantie hebben de kinderen tijdens de gymles, judoles gehad. Deze lessen werden 
verzorgd vanuit De Brede School. Begin december volgt er nog een grote afsluiting met ook andere 
groepen van andere scholen die hieraan hebben deelgenomen.  

 
Before the autumn break, the children had judo lessons  during gym class. These lessons were 
provided by De Brede School. At the beginning of December there will be a large closure with other 
groups from other schools that have participated in this. 

 
Afsluiting Kinderboekenweek / Closing Children's Book Week 
Voor de vakantie hebben we ook de afsluiting van de kinderboekenweek gehad. Het leesalarm ging 

op de meest gekke momenten. Wat een leesplezier! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Before the holidays we also had the end of the children's book week. The reading alarm went off at 
the weirdest moments. What a pleasure to read! 
 

Groep 5-6 
Thema ’Herfst’ / Theme Áutumn’ 
In de klas zijn we bezig met het thema herfst. Zo hebben wij bij de handvaardigheidslessen papieren 
pompoenen geknipt, echte pompoenen geschilderd en gaan we deze week starten met echte 
bladeren in ons tekening. Ook staat op onze weektaak een herfstganzenbord met rekensommen tot 
100 of tot 1000. Dit vinden de kinderen heel leuk om samen te spelen.  
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In class we are working on the theme of autumn. For example, in the craft lessons we cut paper 
pumpkins, painted real pumpkins and we will start this week with real leaves in our drawing. Our 
weekly task also includes an autumn goose board with calculations up to 100 or 1000. The children 
really enjoy playing this together. 
 

Ukelelebende 
Op de donderdagen starten we vanaf deze week met de ukelelebende. 
De kinderen krijgen dan 7 weken lang muziekles met echte instrumenten.  

From this week on, we start with the ukulele band on Thursdays. The children then receive music 
lessons with real instruments for 7 weeks. 

 
Dansles 
Vanaf volgende week starten wij ook op de dinsdagen met dansles. Tijdens deze 6 danslessen leren 
de kinderen een dans die uiteindelijk opgevoerd gaat worden. Zaterdag 17 december mogen zij dit 
optreden in de Schalm.  

Starting next week we will also start dancing lessons on Tuesdays. During these 6 dance lessons, the 
children learn a dance that will eventually be performed. On Saturday 17 December they can perform 
this performance in the Schalm. 
 

 

 


