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Nieuwsbrief 6     

 26 september 2019 

OUDERS-/MATERIALEN GEZOCHT 
 

Kosteloos Materiaal 
We zijn op zoek naar kosteloos materiaal om te knutselen. Met name doosjes, wc rollen, 
keukenrollen, Pringles bussen, doppen, tijdschriften, kranten etc. U kunt de materialen 
inleveren bij de leerkracht van uw kind. 
 
ALGEMEEN 

Opening Kinderboekenweek  
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Het 
thema van dit jaar is: Reis mee! De boeken die centraal 
staan gaan, onder andere, over verschillende 
vervoersmiddelen. Tijdens de opening verwelkomen we alle 
kinderen op het kleuterplein waar een groot verkeersplein gemaakt is. De leerkrachten 
zullen de kinderen daar om  
8.30 uur ontvangen. Samen openen we op een ludieke wijze de Kinderboekenweek. U bent 
van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.  

Vrijdag 11 oktober om 11.45 uur sluiten we het geheel af met een tentoonstelling in de 
verschillende groepen. Ook hiervoor willen we ouders/verzorgers uitnodigen om in alle 
groepen een bezoekje te brengen zodat de kinderen kunnen laten zien waar ze deze week 
aan gewerkt hebben. Uw kind mag even met u meelopen.  

Team basisschool aan ‘t Heike 

Skateclinic groep 3 t/m 8 
In het kader van het verkeersonderwijs wordt er in de groepen 3 t/m 8 maandag  
30 september een skateclinic gegeven. De kinderen leren in deze les o.a. remmen, vallen, 
remtechnieken. Ook wordt tijdens deze lessen het bewegen gestimuleerd. Leerlingen die zelf 
skates en beschermingsmaterialen hebben, mogen deze meebrengen.  
De leerlingen van groep 3-4 hoeven deze dag geen gymspullen mee te brengen. De 
leerlingen van groep 5 t/m 8 wel. Zij hebben ook capoeirales.  
 
Rian Huijbers, coördinator Brede School 

Belangrijke data 
01-10  Schoolraad 
02-10  Start Kinderboekenweek t/m 13-10 
14-10  Start herfstvakantie t/m 18-10 
30-10  Peuterkijkochtend 9.00 uur - 11.00 uur 
30-10 Open School 11.30 uur – 12.15 uur 
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Wij doen mee aan de Kraanwaterdag 
Ruim 65% van de Nederlandse basisschoolleerlingen krijgt zoet drinken mee naar school. 
Omdat kraanwater ontzettend lekker én gezond is doet onze school in de week van  
25 september mee met Kraanwaterdag. In de les besteden we aandacht aan kraanwater. 
We doen bijvoorbeeld een watersmaaktekst waarbij we verschillende watersmaakjes 
proeven. Na de les krijgen alle kinderen van groep 5 t/m 8 een thuiswerkblad mee naar huis 
met leuke opdrachten, puzzels en weetjes over water. Experimenteer thuis ook samen met 
verschillende watersmaakjes en ontdek dat kraanwater lekker, gezond, duurzaam en 
goedkoop is. We promoten het drinken van water uit de kraan. Uit onderzoek blijkt dat 
kinderen zich beter kunnen concentreren als ze voldoende water drinken. Water drinken 
voorkomt hoofdpijn, heeft een positief effect op je reactiesnelheid, kan cognitieve 
vaardigheden verhogen en houdt je alert. Bovendien bespaar je een hoop plastic en geld 
door geen flesjes of pakjes drinken te kopen. Ook u kunt helpen door uw je kind geen zoete 

(zuivel)drankjes mee te geven, maar water uit de 
kraan in een bidon, schoolbeker of hervulbaar flesje. 
Dit mag natuurlijk elke dag. 

Team basisschool aan ‘t Heike 

 

Schoolraadvergadering                                                                                                                                        
Dinsdag 1 oktober staat er weer een Schoolraadvergadering gepland. Zoals 
u weet is dit een openbare vergadering waarbij u als toehoorder van harte 
uitgenodigd bent. Op de website kunt u actuele informatie over de MR 
lezen. Aanvang van de vergadering 19.00 uur. 

Wendy van Ginkel, secretaris Schoolraad 

 
 
UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2 
Fietsenmaker 
Passend bij ons thema verkeer gaan wij komende vrijdag op bezoek bij een echte 
fietsenmaker. We wandelen rond half 10 naar VMG Fietshuis en nemen ons fruitpakketje 
mee. Onderweg zullen we stoppen om dit op te eten. Hopelijk kunnen we alles wat we leren 

gebruiken in onze eigen fietshoek in de klas. 

Het thema verkeer leeft al echt in de klas. De kinderen hebben al 
veel verkeersregels geleerd die ze kunnen gebruiken bij het 
buiten spelen, maar ook in de klas wordt hard gewerkt. Zo 
oefenen we met woorden die met verkeer te maken hebben, 
maken we bus en trein sommen en knutselen we allerlei werkjes 
die passen bij het thema. 
 

 
 
 

http://www.bscasimirschool.nl/medezeggenschapsraad
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Groep 3-4 
Hoekenwerk 
Regelmatig werkt de groep in verschillende hoeken. In de 
hoeken komen allerlei vakken aan bod zoals bijvoorbeeld 
rekenen, schrijven, taal, constructiematerialen, spelletjes. De 
kinderen gaan dan op verschillende manieren de doelen van 
de verschillende vakken inoefenen. Vooral de variatie in de 
werkwijze spreekt de kinderen erg aan.  

 

 

 

 

Groep 5-6 
Praktische zaken 
De eerste weken van het schooljaar zitten erop. Er zijn een tweetal zaken waar we u als 
ouders willen vragen om samen met uw zoon of dochter op te letten: 
- Het dagelijks meebrengen van fruit en drinken. Het valt op het regelmatig voor komt dat    
één over meerdere kinderen geen fruit en/of drinken bij zich hebben.  
- Dat de leerlingen met lang haar tijdens de gymlessen op maandag een elastiekje bij zich 
hebben, zodat ze hun haren vast kunnen maken. Dit is o.a. van belang voor hun eigen 
veiligheid.  

Theaterlessen 
De afgelopen drie donderdagen heeft groep 5-6 theater lessen gehad aansluitend bij het 
thema ‘Iedereen hoort erbij’. De eerste les stond in het teken van kennismaken. Nadenken 
over hoe je zelf ziet en elkaar beter leren kunnen en het geven van complimenten. De twee 
daaropvolgende lessen hadden als thema samenwerken. Met diverse opdrachten en 
spelvormen in groepen hebben de leerlingen ervaren dat o.a. kritisch luisteren, 
communiceren, volgen en leiderschap belangrijke vaardigheden zijn om samen tot een  
einddoel te komen.  
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Groep 7-8 
Van Abbemuseum 
Afgelopen vrijdag heeft onze groep een bezoek 
gebracht aan het Van Abbemuseum in Eindhoven. Hier 
heeft een oorlogsveteraan verteld over zijn ervaringen 
in Angola. Ook hebben ze in een kunstwerk gezeten: 
een bunker gemaakt van zandzakken. Kinderen hebben 
nagedacht over wat vrijheid eigenlijk is. Heel 
indrukwekkend waren de 75 voorwerpen die gevonden 
zijn in Eindhoven tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 
 

    


