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Nieuwsbrief 7    

 1 oktober 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat….gisteren de Kinderboekenweek gestart is?! Op school hebben we deze geopend 
door middel van een toneelstuk opgevoerd door alle teamleden.  
 
ALGEMEEN  

 
Parro 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we vanaf vandaag meer gebruik willen 
gaan maken van Parro. Hiervoor hebben we toestemming van u als ouder(s) / verzorger(s) 
nodig om beeldmateriaal te mogen plaatsen. Tot op heden hebben de meeste ouders hier 
nog geen toestemming voor gegeven in de Parro app. Dit betekent dat wij nog geen 
beeldmateriaal mogen delen in deze app. Morgen (vrijdag 2 oktober) geven wij een brief aan 
uw kind(eren) mee, waarop u kunt aangeven of wij wel of geen beeldmateriaal van uw 
kind(eren) mogen gebruiken binnen de beveiligde omgeving van Parro. 
 

Team basisschool aan ’t Heike 
 
Leerlingenraad 
Waarom een leerlingenraad?  
Dit schooljaar gaan we een leerlingenraad opstarten. Een leerlingenraad is een groep van 
enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van school, die zich inzet 
voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen 
uit de groepen 5 tot en met 8. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de 
leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) 
vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn. 
Elke leerling kan zich kandidaat stellen en een stukje schrijven met daarin vermeld waarom 
hij/zij gekozen moet worden. In de klassen volgt een stemming, de namen van de 
kandidaten blijven op dat moment geheim. 
Juf Renate en juf Inge nemen als leerkrachten deel aan de leerlingenraad. 
 

Voor meer info zie toestemmingsbrief in de bijlage.  
Team basisschool aan ‘t Heike 
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Hoezo, geen wifi?!  
Op maandag 2 november organiseert GGD Brabant-Zuidoost een gratis 
webinar over opvoeden in een wereld van social media en internet. 
Specialist mediaopvoeding Evelyn Verburgh van Bureau Jeugd & Media, neemt ons mee in 
de digitale belevingswereld van onze kinderen. Deze avond is speciaal voor ouders met een 
kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool.  
 
Kom jij ook? Meld je aan via www.ggdbzo.nl .  
Voor uitgebreide informatie zie flyers in de bijlage! 
 

Met vriendelijke groet, 
Ilse Knoops i.knoops@ggdbzo.nl 
 

Opening Kinderboekenweek  
Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het teken van 
Geschiedenis. Om dit een beetje duidelijk te maken, hebben we 
de geschiedenis tot leven gewekt. Fantastisch om te zien hoe de 
oudere kinderen bij de jongere kinderen gingen zitten om elkaar 
te helpen als het een beetje spannend werd. Want er kwam een hele rits vreemde snuiters 
voorbij! Kijk gerust even mee. 

 
Inge is verzamelaar.   Meneer Jeroen een echte jager!              Romeinen Mireille en Wendy 
zijn                                                                                                                                                        

 

Juf Michèle en juf Els leven in de   Vera en Jindra zijn de vorsten   Juf Renate belt naar  
tijd van ridders en Monniken.          en regentes.                                Amerika voor hulp.  

https://www.ggdbzo.nl/agenda/Paginas/Hoezo-geen-wifi.aspx
mailto:i.knoops@ggdbzo.nl
mailto:i.knoops@ggdbzo.nl
mailto:i.knoops@ggdbzo.nl
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Juf Rian is de parachutist...............die ons komt bevrijden.      Televisie en computers van nu.                                                                                                   

En hier een groepsfoto van alle tijdvakken bij elkaar! 

UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2 
Rekenles over vormen 
Wij hebben kennis gemaakt met Mevrouw Cirkel (vrolijke tante), Meneer Driehoek (bang 
meneertje) Meneer Rechthoek (een bozig mannetje) en Meneer Vierkant (aardige man).  
We plakken, kleien en spelen spelletjes waar deze vormen steeds weer terugkomen zodat 
we ze goed inoefenen. Inmiddels hebben we het vormenassortiment uitgebreid met ovaal, 
ruit, kruis, hart, pijl en streep.  
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Thema ‘Dit en ik’ 

 

Ook buiten rennen we naar bomen met daarop verschillende vormen geprikt. ‘Ren naar de 
boom met de ruit’. 

Ook heeft ieder kind een groot vel karton meegekregen naar huis. Daarop mogen ze foto’s 
plakken, tekeningen maken en/of letters schrijven over hun familie. Deze worden tijdens de 
kringactiviteiten in de kring verteld. Wat leuk om te zien dat er al veel kinderen thuis met de 
ouders hard aan het werk zijn gegaan met deze poster. De kinderen zijn apetrots om hun 
familie te laten zien aan de andere kinderen!  

 

Groep 3-4 
STAAL taal thema ‘onderweg’ 
Groep 4 is inmiddels begonnen met het tweede thema van 
taal, ‘onderweg’. 
In de themafilm filmt Sanne de route die ze aflegt van huis 
naar school en geeft commentaar op alles wat ze tegenkomt. 
Ook de kinderen gaan in dit thema aan de slag met alles wat 
ze onderweg tegenkomen. Ze leren woorden die over 
onderweg gaan, ontdekken taal in straatnamen en 
verkeersborden, luisteren naar straatgeluiden, schrijven een 

adres, maken een reisbeschrijving en schrijven over hun eigen route van huis naar school. 
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Veilig leren lezen groep 3, kern 2. 

In de nieuwe kern van Veilig Leren Lezen 

maken de kinderen kennis met de spellen van 

de speelleesset. De kinderen oefenen in 

spelvorm met de aangeboden letters en 

woorden.  

 

 

 

 

 

 

Groep 5-6 
Kinderboekweek En toen… 
In de bieb staan tijdmachines in de vorm van een boek.  
Stap maar in, begin te lezen en je bent voorlopig zoek.  

Zoefff, daar ben je in Egypte of in het Oude Griekenland.  

En je bent een dik boek verder bij de Romeinen aanbeland.  

Kriskras reis je door de eeuwen in een papieren tijdmachien.  

Hoe het er precies aan toeging kun je aan de plaatjes zien. 

Je loopt in de middeleeuwen mee op kruistocht,  

hand in hand met wel duizend andere kinderen op weg naar het Beloofde Land.  

Of je bent op Nova Zembla met Willem Barentsz in één huis. 

Het is koud en het is winter en je mist je moeder thuis.  

Je woont als turfsteker met een veel te groot gezin  

in een schamel plaggenhutje. Je voelt je klein en veel te min.  

Of je werkt op een plantage en je bent iemands bezit,  

alleen omdat jij zwart bent en de plantagehouder wit.  

Je leest mee met Anne Frank wat ze in haar dagboek schrijft.  

Hoe ze ondanks oorlog en ellende ook gewoon een meisje 

blijft. 

Wie het heden wil begrijpen gaat het beste maar op zoek  
in de bieb vol tijdmachines in de vorm van een boek 
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De kinderboekenweek met als thema ‘En toen…’ is woensdag op school geopend met een 
toneelstuk waarbij een reis door de geschiedenis te zien was. De boekenhoek in de klas is 
ingericht met veel verschillende boeken over onderwerpen uit de geschiedenis.  
Bovenstaand gedicht is in de klas voorgelezen en we zijn zelf al bezig geweest met het 
maken van grottekeningen uit de Prehistorie. De komende 1,5 week zal er extra veel 
aandacht besteed worden aan leesplezier en leesbeleving.  

 
Groep 7-8 

Kinderboekenweek  
Anne Frank, de Tweede Wereldoorlog, de oude Egyptenaren, de 
Romeinen zijn de onderwerpen waar groep 7-8 zich mee bezig gaat houden tijdens de 
komende weken. Hoe zag hun leefomgeving eruit? Voor de maquette die ze gaan maken, 
gaan ze hier onderzoek naar doen. 

Natuurlijk staat lezen centraal tijdens deze week. We hebben een groot scala aan 
leesboeken over de geschiedenis, de kinderen  genieten van de verhalen over vroeger. 
Vooral de boeken over de tweede wereldoorlog zijn favoriet. 

Voorleeswedstrijd 
Wie wordt de voorleeskampioen van basisschool aan ’t Heike? Kinderen uit 
groep 7-8 mogen tijdens de Kinderboekenweek gaan voorlezen in de andere 
klassen. Er wordt één kind gekozen als voorleeskampioen van onze school. 
Wordt dat uw kind? Dan neemt hij/ zij automatisch deel aan de Veldhovense 

voorleeskampioenschappen.  

1 tegen allen 
We zijn vandaag gestart met een 3 weken durend project waarbij de bibliotheek de klas 
heeft uitgedaagd om een aantal opdrachten uit te  voeren. Nee, dit is niet zo maar een 
spelletje, dit is bloedserieus! Beide partijen tekenen een heus contract. De inzet bepalen de 
klas en de bibliotheek samen. De verliezer levert een tegenprestatie, dat is zeker. Wij gaan 
de uitdaging aan!  

Tijdens dit project willen we leesplezier bevorderen  •  kennismaken met en gebruik maken 
van de collectie van de openbare- of school-  bibliotheek  •  gericht kunnen zoeken op 
internet naar onderwerpen als schrijvers, uitgevers,  spreekbeurten en werkstukken  •  21e 
eeuwse vaardigheden ontwikkelen: creatief denken, probleem oplossen, 
informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, communiceren, samenwerken, sociale en 
culturele vaardigheden, zelfregulering. 

Het enthousiasme is al heel! Verschillende opdrachten zijn al uitgevoerd. Sommige 
opdrachten kunnen en mogen ook thuis uitgevoerd worden. We hebben tot 28 oktober de 
tijd. Gaat ons dit lukken?  

Helden 
Hoe ziet de kamer van uw kind eruit? Hangen er posters aan de muur van sporthelden of 
pophelden? In het nieuwe thema van taal ‘ontmoeten’ de kinderen bekende en onbekende 
mensen die respect verdienen omdat zij zich opofferen voor anderen. De kinderen 
beschrijven hun ‘held van het jaar’ met een zelfgeschreven ode. 


