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Nieuwsbrief 6   

17 november 2022 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat… Sinterklaas weer in het land is?! 28 november mogen alle kinderen hun 

schoen zetten. De kinderen van groep 1-2 zetten hun gymschoentje. De kinderen 
uit de andere groepen mogen een schoen van thuis meenemen. Op 5 december 
zullen Sint en de Pieten een bezoekje brengen aan Basisschool aan ‘t Heike 

 
Did you know… Sinterklaas is back in the country?! November 28, all children can bring an 

extra shoe. The children of group 1-2 are using their gym shoes, they are already 
at school. Maybe Sinterklaas will put something in our shoe… 
On December 5, Sint and the Pieten will visit Primary School aan 't Heike 

 
ALGEMEEN  

 

‘Reflectionday’ 
In de komende weken zal in elke groep een presentatie worden gegeven van ‘Reflectionday’. 
‘Reflectionday’ is een project waarbij aandacht wordt besteed aan zichtbaarheid in het verkeer. Dit 

project start op 1-12 en eindigt op 21-1. In de bijgevoegde ouderbrief leest u 
meer over ‘Reflectionday’.  

In the coming week a presentation of 'Reflectionday' will be given in each group. 
Reflectionday is a project that focuses on visibility in traffic. This project starts on 
1-12 and ends on 21-1. You can read more about 'Reflectionday' in the enclosed     
parent letter. 
 

 

Team BS aan ’t Heike 
 
 

 
 
                                                                                                                 www.basisschoolaantheike.nl 
Belangrijke data                                                                              
29-11  t/m 01-12 Oudergesprekken groepen 1 t/m 8 
05-12  Sinterklaasviering 
22-12  Kerstviering 
 
 
Bijlagen 
Info Ouderenbijeenkomst over online gedrag 
Info ‘Reflectionday’  
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Centrum voor Jeugd en Gezin / Center for Youth and Family 
Beste ouders/verzorgers 
Er is weer een nieuwe periode aangebroken: Sinterklaas is in het land. Naast dat dit een leuke 
periode is, is het voor veel kinderen ook een spannende periode. Kinderen raken in deze tijd sneller 
overprikkeld: ze zijn sneller vermoeid of juist heel druk, ze krijgen eerder een woede-uitbarsting, 
maken ruzie, slapen slechter of zijn hangerig. Dat is niet gek in deze weken. Het snoepgoed vliegt je 
om de oren, de Sinterklaasmuziek is in iedere winkel te horen en er zijn veel speelgoed reclames op 
tv. 
Merk je dat jouw kind snel overprikkeld is of moeite heeft om te ontspannen? Of het nou door de 
Sinterklaas drukte komt of door andere factoren, je mag met dit thema altijd binnenlopen tijdens het 
spreekuur. We kijken dan samen wat jouw kind nodig heeft om tot rust te komen.  

 

Spreekuurmomenten op school: Dinsdag    22 november 14.00-15.00u 
                                                           Maandag 12 december 14.00-15.00u 
                                                           Maandag 19 december 14.00-15.00u 
 

Dear Parents Guardians 
A new period has arrived: Sinterklaas has arrived. Besides the fact that this is a fun period, it is also an 
exciting period for many children. Children become overstimulated more quickly during this time: they 
are tired more quickly or very busy, they are more likely to have an outburst of anger, quarrel, sleep 
less or are lethargic. That's not crazy these weeks. The sweets are flying around your ears, the 
Sinterklaas music can be heard in every store and there are many toy advertisements on TV. 

Do you notice that your child is quickly overstimulated or has trouble relaxing? Whether it is due to 
the Sinterklaas crowds or other factors, you can always walk in with this theme during office hours. 
Together we will see what your child needs to relax. 
 
Office hours at school: Tuesday 22 November 2-3 pm 
                                         Monday 12 December 2:00 pm - 3:00 pm 
                                         Monday 19 December 2:00 pm - 3:00 pm 
 

Met vriendelijke groet, 
Janne Flipse Jeugdmaatschappelijk werker  
Lumens| Locatie MFA Midden Veldhoven 
Sterrenlaan 5 | 5503 BG Veldhoven 
06-52746473 j.flipse@lumenswerkt.nl | www.lumenswerkt.nl 
Bereikbaar: ma | di | wo | do  

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flumenswerkt.nl%2F&data=05%7C01%7C%7C0ddcb58b534f4f93c25508dac7b41330%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C638041873483983614%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E7%2BXDJUmYk74OFbOiiZ1uojsJbaPHHQze1QKYUEc7So%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lumenswerkt.nl%2F&data=05%7C01%7C%7C0ddcb58b534f4f93c25508dac7b41330%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C638041873484139350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QxOfmvLHhBbRbnZHxvxxSyEaMw75ra1v0gQUl%2BGKkz8%3D&reserved=0
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UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2 
Sinterklaas nieuws / Sinterklaas news 
Hij is er…. En wat is dat leuk en spannend tegelijk! Voor 
enkele kinderen is Sinterklaas iets helemaal nieuws. Dat 
is toch wel een hele bijzondere ervaring! Overal pakjes 
en pepernoten. In de klas worden er veel werkjes en 
spelletjes in dit thema gedaan. In de huishoek gaan we 
een luchthaventje maken. De pieten moeten in het 
vliegtuig de hele wereld over om de pakjes weer op te 
halen. We gaan eens kijken of we dat verhaal na kunnen 
spelen. Vast wel…! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
He's there…. And that is fun and exciting at the same time! For some children Sinterklaas is something 
completely new. That is a very special experience! Packets and ginger nuts everywhere. Many 
activities and games are done in the classroom in this theme. We are going to make an airport in the 
house corner. The Pieten have to travel all over the world in the plane to pick up the packages again. 
Let's see if we can reenact that story. Surely…! 

 
 
Groep 3-4 

Afsluiting judo project / Closing judo project 
Over 3 weken, op woensdag 7 december, is het alweer tijd voor de grote afsluiting van 
het Judo project. Onze groep is om 9.00 uur aan de beurt. In de parro app vindt u hier 
meer informatie over. We gaan er die ochtend een hele sportieve ochtend van maken, 
de gymles gaat die dag ook door. 

In 3 weeks, on Wednesday 7 December, it will be time for the big closing of the Judo 
project. Our group is due at 9:00 am. You will find more information about this in the parro app. We 
are going to make it a very sporty morning that morning, the gym class will also continue that day. 

 
Blink Thema 2 Op ontdekkingsreis! / Blink Theme 2 On a journey of discovery! 
We zijn begonnen bij wereldoriëntatie met het thema Op ontdekkingsreis! In dit thema gaan de 
kinderen samen met hoofdpersoon Martijn de wereld verkennen en krijgen zo een eerste indruk van 
de diversiteit van onze wereld.  
In de drie lessen:  
• bedenken de kinderen wat je allemaal mee moet nemen naar de woestijn;  
• verdwalen ze in de jungle;  
• leren ze hoe mensen leven op de Noordpool.  
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In het eigen onderzoek:  
• onderzoeken ze welke avonturen je in de eigen buurt kunt 
beleven en maken ze daar een reisgidsje van. Het zou leuk zijn 
als jullie als ouders meedenken met de dingen die in het 
reisgidsje kunnen komen. Het wordt een boek over avonturen 
waarvoor je juist niet ver hoeft te reizen, maar die je in je eigen 
buurt kunt beleven. Mochten jullie thuis interessante voorwerpen (of verhalen of foto’s) hebben die 
iets te maken hebben met de woestijn, de jungle of de Noordpool, laat het dan weten! We kunnen 
het misschien in de les gebruiken of op de thematafel leggen.  
 
We started with world orientation with the theme On a journey of discovery! In this theme, the 
children explore the world together with main character Martijn and thus get a first impression of 
the diversity of our world. 
In the three lessons: 
• the children think about what you should take with you to the desert; 
• they get lost in the jungle; 
• they learn how people live at the North Pole. 
In our own research: 
• they investigate which adventures you can experience in their own neighborhood and turn them 
into a travel guide. It would be nice if you as parents think along with the things that can be included 
in the travel guide. It will be a book about adventures for which you don't have to travel far, but 
which you can experience in your own neighbourhood. If you have any interesting objects (or stories 
or photos) at home that have something to do with the desert, the jungle or the North Pole, let us 
know! We might use it in class or put it on the theme table. 
 

 
Groep 5-6 
Het nieuwe taal thema: Geld / The new language theme: Money 
De leerlingen leren de komende weken van alles wat met geld te maken heeft. Je kunt hierbij denken 
aan contant geld, pinnen en een bankrekening. Ook leren ze over reclame teksten en waarom ze ons 
proberen over te halen om iets te kopen.  
 
The students will learn about everything that has to do with money in the coming weeks. You can 
think of cash, debit cards and a bank account. They also learn about advertising texts and why they 
try to persuade us to buy something. 
 

Thema Blink: Bijzondere bewoner / Theme Blink: Special resident 
De hoofdvraag van dit thema: ‘Hoe overleef je op de aarde’? We onderzoeken hierbij hoe mensen, 
dieren en planten (over)leven. We onderzoeken bijv. de cactus, 
haren en veren van dieren en mensen in andere 
klimaatomstandigheden. Om onze nieuwe kennis goed te 
onthouden maken we een groot woordweb/paraplu op de muur, 
zodat we de kennis goed onthouden. Iedere week vullen we dit 
aan.  
The main question of this theme: 'How do you survive on the earth'? 
We investigate how people, animals and plants live and survive. For 
example, we examine the cactus, hair and feathers of animals and 
humans in different climate conditions. To remember our new 
knowledge well, we make a large word web/umbrella on the wall, 
so that we remember the knowledge well. We add to this every 
week. 
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Sinterklaas / Saint Nicholas 
In de klas zijn we ook veel bezig met het thema 
Sinterklaas. Je ziet dit terug komen in bijv. de begrijpend 
lezen les en de spellingsles. De kinderen leren de 
woordsoorten met zinnen over Sinterklaas. Ze moeten uit 
gedichten de juiste informatie halen om de pieten goed te 
kleuren. Ook Schrijven we Sint en piet in een tekening en 
dobbelen we een verhaal bij de weektaak. Kortom veel 
leuke dingen in het thema Sinterklaas. 

  

In class we also spend a lot of time on the theme Sinterklaas. You see this reflected in, for example, 
the reading comprehension lesson and the spelling lesson. The children learn the parts of speech with 
sentences about Sinterklaas. They have to get the right information from poems to color the Pieten 
properly. We also write Sint and Piet in a drawing and we dice a story with the weekly task. In short, 
lots of fun things in the Sinterklaas theme. 

 

Groep 7-8 

Blink thema ‘Op leven en dood’ / Blink theme 'To life and death' 
Afgelopen week zijn we begonnen met het nieuwe thema van ‘Blink Op leven en dood’. Binnen dit 
thema kiezen en onderzoeken de kinderen het 
leven en dood bij planten, dieren en mensen. Het 
onderzoek zal aan het einde van het thema 
gepresenteerd worden in de vorm van meerdere 
artikelen die worden gebundeld in een tijdschrift. 
Door de combinatie van de vier onderzoekslessen 
en het eigen onderzoek vormen de kinderen zich 

een beter beeld van het 
leven en de dood, zoals 
de kenmerken van het leven, hoe een dier zich ontwikkelt van het eerste 
begin tot de geboorte -in de baarmoeder of in een ei-, wat er gebeurt met 
andere planten en dieren in een biotoop als er een diersoort uitsterft en 
hoe de politie bij een moordonderzoek gebruik kan maken van kennis van 
de natuur.  

Last week we started with the new theme of 'Blink On life and death'. Within this theme, the children 
choose and investigate life and death in plants, animals and people. The research will be presented at 
the end of the theme in the form of several articles that will be bundled in a journal. Through the 
combination of the four research lessons and their own research, the children form a better picture of 
life and death, such as the characteristics of life, how an animal develops from the very beginning to 
birth - in the womb or in an egg, what happens to other plants and animals in a biotope when a 
species becomes extinct and how the police can use knowledge of nature in a murder investigation. 

 


