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Nieuwsbrief 8     

 10 oktober 2019 

 
 

 
 

ALGEMEEN 
 
Kijkochtend voor nieuwe leerlingen 
Op woensdagochtend 30 oktober 2019 van 9.00 uur tot 
11.00 uur organiseren wij als Basisschool aan ‘t Heike een 
kijkochtend.  
Deze kijkochtend is met name bedoeld voor ouders die zich 
oriënteren op een school voor hun kind. Terwijl de kinderen 
mee mogen spelen in de kleutergroep, kunnen de ouders 
zich op informele wijze, onder het genot van een kopje 
koffie of thee, laten informeren over de gang van zaken op 
Basisschool aan ‘t Heike. Er is ook volop gelegenheid tot het 
stellen van vragen. Tijdens deze kijkochtend kunt u uw kind 
evt. al inschrijven.  
De kinderen van onze school doen hun best om de kijkochtend onder de aandacht te 
brengen. Alle kinderen zullen vrijdag een postertje ontvangen, waarop de kijkochtend wordt 
aangekondigd. Wij verzoeken u deze poster voor het raam op te hangen of om deze te geven 
aan ouders van jonge kinderen die bij u in de straat wonen, om hen zodoende attent te 
maken op de kijkochtend. Wij hopen op een grote opkomst!  
 
Team Basisschool aan ’t Heike 

 
Uitnodiging ouders open school op 7 november van 11.15 
uur-12.15 uur  
Net zoals vorig schooljaar nodigen wij u van harte uit om een 
kijkje te komen nemen in de klassen. De kinderen zijn druk 
bezig met de voorbereiding. Zij zullen u vertellen en laten zien 
wat ze dit schooljaar leren. We hopen op een grote opkomst!  
 
Team Basisschool aan ’t Heike  

Belangrijke data 
11-10  Tentoonstelling Kinderboekenweek 11.45 uur – 12.15 uur 
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 
 
 
Bijlagen 
Informatie VO Antoon Schellens College 
Informatie VO de Rooi Pannen 
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Mediatoren  
De afgelopen weken hebben enkele leerlingen van groep 6,7 en 8 onder begeleiding van 
Lineke en Mireille de mediatorentraining afgerond. Aankomende vrijdag 11 oktober om 
11.30 uur wordt aan de hele school bekend gemaakt wie dit jaar de mediatoren zullen zijn. 
Dit vindt plaats in de speelzaal. 

 

Afsluiting Kinderboekenweek  
Aansluitend aan de bekendmaking van de mediatoren, hebben we een tentoonstelling van 
de Kinderboekenweek gepland. Alle ouders/verzorgers willen we uitnodigen een kijkje te 
komen nemen in alle groepen. Uw kind mag met u mee lopen om ook de andere groepen te 
bezoeken. U bent dus van harte welkom op vrijdag 11 oktober van 11.45 uur tot 12.15 uur. 

Team Basisschool aan ’t Heike 

 
Juf Wendy jarig 
Vorige week donderdag was juf Wendy jarig. 
Haar verjaardag was op haar vrije dag. Daarom 
hebben we haar vrijdagochtend alsnog verrast 
door haar met alle kinderen en leerkrachten 
toe te zingen.  
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UIT DE GROEPEN 
 

Groep 1-2 
Zelfstandig werken 
De afgelopen weken hebben we met de kinderen geoefend met het zelfstandig werken aan 
een tafel. De kinderen kijken bij binnenkomst zelf op het planbord wat ze gaan doen en 
pakken het werkje uit de kast. Ze onthouden goed waar deze staat want aan het einde 
ruimen ze het werkje ook zelf weer op. Tijdens het werken oefenen we met taal, rekenen, 
ruimtelijk inzicht en motoriek, maar het is natuurlijk ook heel belangrijk om te leren en te 
weten dat je met een fluisterstem praat, dat je aan je werktafel een kindje kan helpen of om 
hulp kan vragen aan een ander kind. Na de herfstvakantie starten we elke ochtend met 
zelfstandig werken, zodat er om de beurt een groepje kinderen met de juf een boek kan 
lezen. Na al dit oefenen gaat dat zeker goed komen! 
 

  
 
 

Groep 3-4  
Muziekles 
Iedere dinsdag komt meester Niels van Art 4 You muziekles geven. In deze lessen wordt 
natuurlijk veel gezongen. Ook maken de kinderen kennis met een aantal 
muziekinstrumenten. Ook gaan de kinderen aan de slag met verschillende ritmes en 
maatsoorten.  
De kinderen en meester Niels genieten erg van deze lessen. 
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Groep 5-6 
Horloges 
Tijdens de rekenlessen in groep 5-6 is de tijd in de lopende blokken een steeds terugkerend 
thema. Hierbij komen zowel de analoge als digitale klok aan bod en hoe je hierop de tijd 
kunt aflezen. In de klas hebben we een klok die zowel de analoge als digitale tijd laat zien. 
Veel en actief klok kijken helpt vanzelfsprekend bij het leren hiervan. Het is daarom heel 
zinvol als leerlingen die thuis een horloge hebben deze ook dragen, zodat ze ook zelf veel 
actief met de tijd bezig zijn.  
 
ProwiseGo 
Woensdagochtend heeft groep 5-6 voor het eerst kennis gemaakt met ProwiseGo. Dit is een 
online leeromgeving waarop elke leerling via zijn of haar Chromebook inlogt. Vanuit deze 
educatieve omgeving zet de leerkracht webapplicaties klaar waarmee de leerlingen kunnen 
werken. De programma’s waarmee gewerkt wordt zijn voor de leerlingen bekend. Het 
voordeel van Prowise Go is dat alles na het inloggen in één overzicht beschikbaar is voor elke 
individuele leerling.  
Daarnaast heeft de leerkracht de mogelijkheid om te zien hoe leerlingen aan het werk zijn 
tijdens een opdracht en om schermen en digitools te delen met de klas, zodat er interactief 
gewerkt kan worden. In de klas zijn we nu nog aan het wennen en uitproberen en zullen we 
de komende tijd steeds meer mogelijkheden verder gaan inzetten.  
 

Groep 7-8 
Augdictee 
Tijdens de Kinderboekenweek heeft groep 8 meegedaan met het augdictee. Dit dictee is 
geschreven door schrijfster Maren Stoffels. Een voorbeeldzin van dit dictee: 

‘Ga je mee naar boven?’ stelde Madeliefs broer Jonas dapper voor. ‘Daar ligt een magnifieke 
après-skihut. 
De kinderen hebben erg hun best gedaan op dit dictee, maar er kan natuurlijk maar 1 
winnaar zijn. Koert Wijkhuizen heeft het dictee gewonnen. Hij mag op woensdag 13 
november naar de finale. Hier zal Maren Stoffels aanwezig zijn om het dictee voor te lezen. 
Succes Koert!! 
 
Ik op het Sondervick 
Afgelopen donderdag heeft roep 8 een bezoek gebracht aan het Sondervick College. Ze 
hebben deze dag een beetje kunnen proeven aan het reilen en zeilen op een school voor 
Voortgezet Onderwijs. Bij binnenkomst werden ze in klassen ingedeeld. Onder begeleiding 
van een leerling hebben ze verschillende lessen gevolgd. Dit betekende natuurlijk wisselen 
van lokalen en elke les een andere leerkracht. 
Enkele reacties van leerlingen; 
“De lessen waren superleuk! Frans was het leukst en ik heb een vriendin gemaakt.” 
“Ik vond het superleuk, omdat het leerzaam was.” 
“Ik vond het leuk & interessant en alleen maatschappij vond ik wat minder.” 
“Ik vond het superleuk, history was the best.” 
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Finale verkeersquiz 
Afgelopen woensdag mocht groep 7-8, als enige school uit Veldhoven, deelnemen aan de 
finale van de verkeersquiz in de Schalm. De kinderen waren toch wel wat zenuwachtig.  
Na een spannende strijd, zijn ze als vijfde geëindigd. Ook is er nog voor Mila gezongen, die 
jarig was. Iedereen kreeg deze ochtend ook nog een mooie medaille mee naar huis. 
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Vanuit het Voortgezet Onderwijs 
 Het Sondervick College wil laten weten dat zij vanaf komend schooljaar starten met een 
TTO MAVO. Dit houdt in dat minimaal 50% van de vakken in het Engels gegeven zal worden. 
Er zijn informatieavonden voor ouders en leerlingen op 5 november voor MAVO tto en op 6 
november voor HAVO/VWO tto. Beide avonden starten om 19.00 uur in het centrale 
gebouw. 
 
In de bijlage vindt u informatie over open dagen en informatiebijeenkomsten van de VMBO 
school de Rooi Pannen in Eindhoven en ‘t Antoon Schellenscollege in Eindhoven. 
 
Montessori College Eindhoven 
Het Montessori College biedt proeflessen aan. Tijdens de proeflessen maken de leerlingen 
kennis met de manier van werken. Voor de begeleidende ouders is het mogelijk om deel te 
nemen aan een informatieronde en een kijkt te nemen in de school. 
De proeflessen zijn; 11 december en 29 januari van 13.45-15.30 uur. Aanmelden kan via de 
website. 
Informatieavonden zijn 13 en 27 november (aanmelden via de website) 
Open dag is 12 januari, hiervoor is aanmelding niet nodig. 


