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Nieuwsbrief 6
24 september 2020

Belangrijke data
29-09 Schoolraad
30-09 Start Kinderboekenweek t/m 11-10
19-10 Start herfstvakantie t/m 23-10

www.basisschoolaantheike.nl

WIST U DAT…..
Wist u dat… de kinderen van groep 7-8 helemaal coronaproof kinderpostzegels verkopen?!
Wist u dat… we op woensdag 30 september de kinderboekenweek openen?!
Wist u dat… het woensdag 23 september Nationale Kraanwaterdag was en dat daar in
verschillende groepen aandacht aan besteed is.
Wist u dat … deze dag veel kinderen bewust kraanwater mee naar school hadden. Dit is een
mooi voornemen om vast te houden.
ALGEMEEN
Aanpassing richtlijnen RIVM
Bij de persconferentie van afgelopen vrijdag is door het kabinet bekend
gemaakt dat kinderen tot 13 jaar met neusverkoudheid weer naar
school mogen. Hierdoor hoeven kinderen niet onnodig veel
schooldagen te missen. Dat is natuurlijk goed nieuws, omdat we
merkten dat het aantal ‘ziekmeldingen’ al behoorlijk aan het oplopen
was!
De beslisboom die u eerder heeft ontvangen klopt hierdoor niet meer helemaal. Wij vragen
u de onderstaande handreiking daarom goed door te lezen. Wanneer u twijfelt kunt u altijd
contact opnemen met de GGD voor advies (088 0031 100).
Wanneer mag mijn kind naar school?
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve:
•

als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona (denk aan keelpijn,
niezen, hoesten, benauwdheid, verlies van geur en/of smaak);
• als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
• als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van
koorts of benauwdheid.
Kinderen die negatief zijn getest op COVID-19 kunnen weer naar school, ongeacht of zij
klachten hebben.
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(T)Huiswerk
Kan uw kind niet naar school i.v.m. coronagerelateerde klachten of bijvoorbeeld
thuisquarantaine, maar voelt hij of zij zich wel voldoende fit om ‘huiswerk’ te maken? Dan
zorgt de leerkracht vanaf de tweede dag voor een (deels digitaal) lespakket. We zoeken
telefonisch of via de mail contact met u op over het werk.
Team basisschool aan ‘t Heike

Schoolraadvergadering
Dinsdag 29 september staat er weer een Schoolraadvergadering gepland.
Zoals u weet is dit een openbare vergadering waarbij u als toehoorder van
harte uitgenodigd bent. Aanvang van de vergadering 19.00 uur.
Wendy van Ginkel, secretaris Schoolraad

Parro
Vanaf 1 oktober willen wij meer gebruik gaan maken van Parro om
jullie te informeren over dagelijkse bezigheden binnen de
verschillende groepen. Vanaf 1 oktober zal daarom de frequentie van
de nieuwsbrief naar 1x per twee weken gaan.
Graag willen we jullie vragen de Privacy voorkeuren betreffende uw
kind(eren) binnen Parro of ParnasSys aan te passen. We willen jullie
namelijk vragen om toestemming voor het plaatsen van
beeldmateriaal binnen de groep van uw kind in Parro.
Hierbij kunnen we aangeven dat Parro een gesloten omgeving is en alleen toegankelijk voor
de ouders van de betreffende groep. Parro staat voor bescherming onder de AVG (privacywet). Mocht dit niet lukken kunt u contact opnemen met Vera v.d. Velden op dinsdag,
woensdag of donderdag tussen 9.00-12.00u.
Team basisschool aan ’t Heike
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World Clean-upday
Met heel veel enthousiasme hebben alle leerlingen op vrijdag 18 september meegedaan
aan World Clean-upday!
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UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Thema ‘dit ben ik’
De eerste maand van dit schooljaar zit er alweer op. Het thema ‘dit ben ik’ zijn we heel mooi
gestart. We hebben goed naar onszelf gekeken en we
hebben gezien welke kleur huid, ogen, haren etc. we
hebben. We hebben het voornamelijk over de buitenkant
gehad. Door middel van tekenen, kleien, schilderen,
knippen en
plakken hebben
de kinderen zich
prachtig
nagemaakt en zijn
ze zichtbaar in de
klas. Dit willen we
graag met jullie
delen.

Nu we elkaar steeds beter leren kennen, is het tijd om een stapje verder te gaan. We willen
nu graag kennis maken met de familie van de kinderen. Wie zijn je vader en moeder? Heb je
nog broertjes en zusjes? Wie wonen er nog meer in jullie huis? Heb je huisdieren? Hoe ziet je
huis eruit? Heb je opa’s en oma’s? We willen aan de ouders vragen om samen met het kind
een praatplaat te maken. Ieder kind krijgt vandaag een groot karton mee waarop
tekeningen/foto’s/plaatjes geplakt kunnen worden waarover het kind kan vertellen. Ieder
kind komt aan de beurt om zichzelf en zijn/haar familie aan de ander te laten zien. Deze
praatplaten komen op ooghoogte in de klas te hangen zodat ze ook af en toe even bij elkaar
kunnen kijken en daar samen mooie gesprekjes over gaan hebben.
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Groep 3-4
Even wennen
Zeker voor groep 3 is het nog wel even wennen. Zeker het vrije spel en het buiten spelen van
groep 1-2 missen een aantal kinderen nog erg.
We gaan dan ook regelmatig even vrij spelen in de groep of buiten. En wat vragen
verschillende kinderen dan? Mag mijn leesboek mee!!!

Contact Basisschool aan ’t Heike: Heike 19 5508 PA Veldhoven Telefoon: 040-2532774 aantheike@veldvest.nl
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Afgelopen donderdag hebben de kinderen geleerd hoe je met de kleuren rood, geel en
blauw alle kleuren van de regenboog kunt maken. Dat was voor een heleboel kinderen ware
tovenarij! Ze zijn allemaal vol overgave bezig geweest om de kleuren te mengen en
ontdekten gaandeweg dat oranje, groen en paars heel eenvoudig te maken zijn. Ze konden
hun kleuren een mooi plekje geven in de kleurencirkel van meneer van Itten, die lang
geleden al onderzoek had gedaan naar deze kleurcombinaties.
Groep 3
Veilig leren lezen
Deze week zijn we begonnen aan kern 2 van Veilig leren lezen. Uw kind heeft inmiddels de
letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met elke
nieuwe letter die de kinderen leren, wordt hun wereld weer een stukje groter: ze kunnen
meer boeken lezen en meer woorden maken. Ondertussen breiden ze ook hun
woordenschat en kennis van de wereld uit.
Thema kern 2: Dag en nacht
In deze kern vertelt opa het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van Michiel
wacht ongeduldig op de nacht, die maar niet wil komen. Het thema van deze kern is: ‘Dag en
nacht’. Allerhande zaken die te maken hebben met de dag, de nacht en tijd komen aan bod.
De woordenschat wordt uitgebreid met begrippen als de datum, eergisteren, de kalender,
ondertussen, het weekend, enzovoorts.

Letters en woorden lezen in kern 2
In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen
verwarren de b met de d (de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu al als
geheugensteuntje dat de b eruitziet als een been dat tegen een bal schopt. Eerst komt het
been, dan de bal. Ze kunnen hierbij het gebaar maken van een gestrekte linkerhand (het
been/het stokje van de b) en hun rechterhand er als
rondje tegenaan houden (de bal/het rondje van de
b).
Kinderen die werken met zon-materialen, oefenen
het lezen van:
•
•
•
•

eenvoudige samengestelde woorden, zoals
zakdoek;
woorden van één lettergreep die beginnen
met twee medeklinkers, zoals kroon;
woorden van één lettergreep die eindigen op twee
medeklinkers, zoals laars;
eenvoudige verkleinwoorden, zoals visje, boompje en tuintje.
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Groep 5-6
Samenwerken
Wat een kunst, dat samenwerken!
De leerlingen van groep 5-6 hebben met
elkaar een prachtig kunstwerk gemaakt. Echt
iedereen heeft hieraan zijn of haar bijdrage
geleverd. Het was fantastisch om te zien dat
kinderen als vanzelf een rol op zich namen
die past bij hun kwaliteiten en interesses. De
een houdt van kleuren, de andere heeft een
goed inzicht en geniet van puzzelen en er
waren kinderen die letterlijk aan de slag
gingen met het verbinden van kinderen met
elkaar. Dit alles met als resultaat een
geweldig kunstwerk dat in de gang hangt te schitteren!

Groep 7-8
Entreetoets
Met toch wel wat spanning kwamen de kinderen van groep 8 afgelopen dinsdag
op school. Aan het begin van de dag hebben we besproken en herhaald wat de toets inhoudt
en hoe deze het beste gemaakt kan worden. De belangrijkste dingen zijn:
* rustig en goed lezen
* zelf nadenken over het antwoord en pas daarna de antwoorden checken
* na een taak, je werk goed nakijken
De kinderen zijn goed gestart met de taken. Komende week staat de entreetoets ook nog op
de planning. De kinderen van groep 7, krijgen zoveel mogelijk les in een ander lokaal van een
leerkracht.
Toetsen Zaakvakken
De eerste toetsen van natuur en aardrijkskunde zijn gepland. De
kinderen krijgen na de derde les een samenvatting mee naar huis, dit is 2
weken voor de toets. Het advies is om deze goed door te lezen. De week
erna wordt op school les 4, een samenvattende les, gegeven. Na deze les
krijgen de kinderen hun werkboek mee naar huis. De opdrachten uit dit
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werkboek zijn samen besproken of door het kind zelf nagekeken. In de klas wordt geregeld
gewezen op het goed nakijken van dit werkboek. De week die volgt is het slim om dagelijks
te leren m.b.v. de samenvatting én het werkboek. De manier van leren is voor elk kind
verschillend. Op school wordt o.a. bij het vak begrijpend lezen geleerd hoe je goede vragen
stelt en een samenvatting moet maken.
Voorbeelden van leren zijn;
* vragen maken
* een mindmap maken
* samenvatten met steekwoorden en belangrijke begrippen
* je laten overhoren
Voor de toetsen is leren echt noodzakelijk, ook het geleerde in de klas kan terug komen in de
toetsen.
Een maquette van Tijd
Het is spannend om eens een kijkje te nemen in het leven van
vroegere tijden. Hoe zag een prehistorisch dorp er eigenlijk uit? Of
een middeleeuws dorp of kasteel? In het kader van de Kinderboekenweek; En toen….. gaan
de leerlingen van groep 7 en 8 in groepsverband een maquette bouwen van een
leefomgeving uit het verleden.
Deze week worden de groepjes gemaakt en starten ze met een onderwerp. Ze verzamelen
informatie, foto’s en tekeningen. Ook gaan ze berekeningen maken en het zoveel mogelijk
op schaal maken. Welke materialen willen ze gebruiken? Natuurlijk is ook een planning en
ontwerp belangrijk.
De kinderen leren met deze opdracht:
* het ontwikkelen van tijdbesef in een historische context
* verwoorden, beschrijven, plannen en samenwerken
* ruimtelijk inzicht te ontwikkelen
* te werken met uitdagende rekenproblemen
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