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Nieuwsbrief 8     

 11 oktober 2018 

ALGEMEEN 
 

Kijkochtend voor nieuwe leerlingen 
Op woensdagochtend 31 oktober 2018 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 ook inschrijven.  
Ook 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 

 

Personele uitbreiding 
Vanaf dinsdag 23 oktober zal Jacqueline Meulendijks  ons team komen versterken. Zij vervult 
hiermee de vacature die ontstond na het vertrek van Aniek Jacobs. 
De groepsindeling ziet er na de herfstvakantie daardoor als volgt uit: 

Groep 1-2 Monique van Lieshout 
Renate van de Pas 

ma-di 
wo-do-vr 

Groep 3-4 Wendy van Ginkel 
Jacqueline Meulendijks 

ma-di-wo-vr 
wo-do 

Groep 5-6 Rian Huijbers 
Jacqueline Meulendijks 

ma-di-wo-do-vr 
di 

Groep 7-8 Inge van der Hijden ma-di-wo-do-vr 

We wensen juf Jacqueline een prettige start op onze school!  

Belangrijke data 
15-10  Start herfstvakantie t/m 19-10  
24-10  PreHistorisch Dorp groep 5-6 
26-10  PreHistorisch Dorp groep 7-8 
31-10  Peuterkijkochtend 9.00 uur - 11.00 uur 
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     Wij wensen alle leerlingen en ouders  

                                    een hele fijne herfstvakantie! 

 

 

Team basisschool aan ‘t Heike           

 
 
UIT DE GROEPEN 
 
Groep3-4 
Kinderboekenweek  
Deze week hebben verschillende kinderen uit groep 7-8 voorgelezen in groep 3-4. De 
kinderen hebben erg genoten van de verschillende verhalen. Super goed gedaan, voorlezers! 

 
 

We zijn gestart met kern 4 van Veilig leren lezen. Hieronder vindt U informatie over de 
inhoud van deze kern. 
Thema kern 4: Waar woon jij?  
Dirk en Dora, de hoofdpersonen van het verhaal ‘Lollig’, wonen in een flat die per ongeluk op 
zijn kop wordt gezet. Zij vinden dat wel lollig, maar de andere bewoners niet ... Dit thema 
geeft aanleiding voor gesprekken en activiteiten rondom verschillende soorten huizen, 
onderdelen van huizen, wat staat er in de verschillende kamers, enzovoorts. 
 
Letters en woorden lezen in kern  
De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al de 
gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ 
en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woordjes 
horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals ‘vaart’ en 
‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’ 
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Samen lezen stimuleert! 
Prentenboeken worden veel voorgelezen in de kleutergroepen. Maar ook in groep 3 zijn ze 
nog prima te gebruiken! Kinderen smullen vaak voor de tiende keer nog van een verhaal. Nu 
uw kind al heel wat letters kent, kunt u het zo nu en dan een woord of een stukje van de 
tekst laten lezen. Soms herinnert een kind zich de tekst nog en herkent het zelfs een lang 
woord al aan een aantal letters. Een leuke en stimulerende ervaring! 
 
 
Groep 5-6 
Kinderboekenweek 
Deze week is er in groep 5-6 regelmatig aandacht besteed aan de 
Kinderboekenweek. We zijn begonnen met algemene informatie 
over het hoe en waarom van de Kinderboekenweek. Daarnaast 
zijn er een tweetal boeken in de klas uitgelicht, namelijk ‘Hoe 
maak ik een vriend’ en ‘Amigos’. Aan de hand van het eerste 
boek zijn de leerlingen bij tehatex bezig met het bouwen van 
een vriend bestaande uit diverse voorwerpen. Naar aanleiding 
van het boek ‘Amigos’ is er in de klas gesproken over 
verschillende talen en vrienden uit de hele wereld. En wat 
blijkt: groep 5-6 heeft vrienden en familie in vele landen op de wereld 
en we weten nu ook hoe we hen kunnen noemen. Gedurende deze week hebben we ook 
geregeld spelletjes gespeeld die passen bij de Kinderboekenweek, zoals woordzoekers en 
memorie. Bovendien worden de nieuwe boeken in de klas al enthousiast gelezen. 
 
 
 
Groep 7-8 

Groot AugDictee 
Deze week heeft groep 8 de voorronde van het Groot 
AugDictee gemaakt. Dit dictee is geschreven door Tosca 
Menten. De winnaar van deze voorronde, mag op 
donderdag  
8 november  naar het Augustinianum waar de finale 
plaatsvindt.  Daar wordt het dictee voorgelezen door 
Tosca Menten. 
Om een indruk te geven van de moeilijkheid, hieronder 2 
zinnen uit het dictee; 

 
 9. Tijdens het kanoën kanoden ze linea recta de verkeerde kant op. 
10. Bij het estafettezwemmen belandden de twee malloten in de verkeerde baan. 
Iedereen heeft ontzettend zijn best gedaan, maar er kan natuurlijk maar één winnaar zijn en 
dit is…………… Maud Adriaans!!!! 
Maud, van harte gefeliciteerd! Heel veel succes 8 november. 
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Vanuit het voortgezet onderwijs       
Vak college Eindhoven is een school voor VMBO Basis en Kader 
Op woensdag 7 november zijn er minilessen mens & dienstverlening en 
minilessen techniek & vakmanschap. Tijd 14.00 -15.30 uur. 
Deze school is zeker interessant voor leerlingen die graag met hun handen werken, vanaf 
leerjaar 1 hebben zij al 10 uur praktijkles per week. 
Leerlingen kunnen zich voor de minilessen opgeven via de website: 
www.vakcollegeeindhoven.info. 
 
Montessori College Eindhoven 
Informatieavonden 14 en 28 november 
Proeflesmiddagen; 12 december en 30 januari van 13.45 tot 15.30 uur 
Open dag 13 januari 
Aanmelden voor de proeflesmiddagen en de open dag is nodig via de website; 
www.montessoricollege-eindhoven.nl 
 
Novalis college  in Eindhoven vmbo-t, havo en vwo 
Deze school biedt vrijeschoolonderwijs, brede persoonsontwikkeling staat centraal. 
Dinsdag 30 oktober van 19.30-21.30 uur informatieavond voor ouders en leerlingen van 
groep 8. 
Woensdag 7 november en 30 januari van 14.00- 16.00 uur proeflessen 
Aanmelden via www.novalis.nl onder het kopje nieuwe leerlingen 
Zondag 27 januari van 11.00 tot 14.30 uur open dag 

http://www.vakcollegeeindhoven.info/
http://www.montessoricollege-eindhoven.nl/
http://www.novalis.nl/

