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Nieuwsbrief 9     

 24 oktober 2019 

 
 

 
 

ALGEMEEN 
 
Staking leerkrachten woensdag 6 november   
Hierbij willen wij u informeren dat de vakbonden een nieuwe staking uitgeschreven hebben op 
woensdag 6 november aanstaande.  
Na peiling onder de leerkrachten van onze school is gebleken dat de stakingsbereidheid dusdanig 
groot is dat er op woensdag 6 november geen onderwijs gegeven kan worden en de school die dag 
gesloten blijft.  
In de bijlage treft u een brief met meer informatie.  
  
Team BS aan ‘t Heike  
 

 
 
 
Feest 
De donderdag voor de herfstvakantie was juf Rian jarig. Alle 
kinderen en leerkrachten hebben haar toegezongen. Juf Rian had 
ook nog een traktatie voor alle kinderen.  
Nogmaals gefeliciteerd! 
 
 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 
30-10  Peuterkijkochtend 9.00 uur - 11.00 uur 
30-10 Open School 11.30 uur – 12.15 uur 
06-11 Staking, school gesloten 
19-11 Schoolraad 
 
 

Bijlagen 
Brief staking 
Poster Aloysius De Roosten 
Flyer Vakcollege Eindhoven 
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UIT DE GROEPEN  

 
Groep 1-2 
De warme zomer is voorbij en de natuur verandert. Het maakt zich op 
voor een prachtige herfst. Ook in de klas wordt het steeds meer herfst. 
Buiten vinden we zakken vol met eikels en kastanjes die we mee naar 
binnen nemen om daarmee te sorteren, te tellen en te wegen. Welke 
zakje zal zwaarder zijn? Denk je lichter? Duimen omhoog!  
                                                                        Zwaarder? Omlaag.  

  
 
Om ons nog meer te verdiepen in 
dit seizoen gaan we vrijdag naar 
het bos. Alle kinderen veranderen 
we in mooie kaboutertjes alvorens we op zoek gaan naar alles 
wat we in het bos kunnen vinden. We gaan naar Bosschuur de 
Meren. (Merenweg 2A Wintelre) Dit is een prachtig speelbos 
waar veel paddenstoelen staan. Zorg dat de kinderen oude 
kleren en laarzen aan hebben want we worden vies! 
 
 

Groep 3-4 
Kinderboekenweek 
Voor de herfstvakantie hebben de kinderen volop gewerkt rondom de Kinderboekenweek. Het 
thema op reis/vervoer sprak de kinderen erg aan. De kinderen hebben een eigen fantasievoertuig 
getekend. Supermooi om te zien wat deze voertuigen allemaal konden, van vliegen naar de maan tot 
veranderen in een Unicorn. Ook hebben de kinderen nog een eigen vervoersmiddel geknutseld. Wat 
een heerlijke puinhoop was dat! Ook is er volop voorgelezen.  
De kinderen hebben vol trots al de mooie knutsels en werkjes tentoongesteld.  
Leuk dat u kwam kijken! 
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Veilig Leren Lezen 
Deze week starten de kinderen van groep 3 met kern 4 van VLL. 

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 4 
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’. 
 
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! 

Spelling Staal groep 4 
Groep 4 heeft voor de vakantie blok 2 afgerond. In deze blokken werden de categorieën 1 t/m 6 
aangeboden. In het volgende blok komen de volgende categorieën aanbod: 
Categorie 7: -eeuw, -ieuw woord ik denk aan de u, bijvoorbeeld sneeuw en nieuw. 
Categorie 8: Langermaakwoord. Ik hoor een /t/ achteraan dus langer maken. Ik hoor of ik de d of t 
moet schrijven bijvoorbeeld hond- honden. 
Categorie 9: Voorvoegsel woord, be-, ge-, ver-, ik hoor de /u/, maar ik schrijf de e. 
 

Groep 7-8 
 
Voorleeskampioen 
Tijdens de Kinderboekenweek hebben verschillende 
kinderen van groep 7-8 voorgelezen in andere groepen. 
Uit deze kinderen is een voorleeskampioen gekozen.  
Dit is Pien Fennis geworden. Pien van harte gefeliciteerd. 
Pien mag nu onze school gaan vertegenwoordigen bij de Veldhovense 
Voorleeskampioenschappen. Deze zullen waarschijnlijk in januari 
plaatsvinden. 
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Dag van de talen  
Afgelopen woensdag zijn 5 scholieren van het Sondervick 
College VWO TTO leerjaar 2 een les over talen komen 
geven. Oud-leerling van onze school, Celina van Glabbeek 
had dit geregeld. Deze leerlingen hadden vanuit het 
Sondervick College deze opdracht gekregen.  
Zij hebben uitleg gegeven over het tweetalig onderwijs op 
hun school. Verder hebben ze een les gegeven over 
straattaal dit aan de hand van een PowerPoint presentatie 
en opdrachten voor de kinderen. Vraag uw kind maar eens 
naar een paar straattaalwoorden? 
 
Vanuit het Voortgezet Onderwijs 
We hebben van verschillende scholen uit de regio weer informatiefolders 
gekregen. De kinderen die interesse hebben in een school, hebben deze folders al 
meegenomen. Ook liggen er nog folders in de rode bak buiten de klas. 
Hieronder een overzicht van de verschillende scholen: 
Novalis College 
Het Novalis College in Eindhoven biedt vrije schoolonderwijs vmbo-t-, havo- en vwo- niveau aan op:  
5 november van 19.30 uur-22.00 uur geven ze een unieke inkijk in het Novalis College. 
6 november van 14.00 uur-16.00 uur zijn er minilessen voor de leerlingen.  
(aanmelden via de website) 
26 januari van 11.00 uur-14.30 uur Open dag. 
29 januari van 14.00 uur-16.00 uur zijn er minilessen voor de leerlingen. (aanmelden via de website) 
 
St Lucas in Eindhoven een school voor creativiteit houdt zijn open dag op 25 januari. 
 
St. Joris college in Eindhoven biedt onderwijs aan op vmbo-t-, havo- en vwo- niveau. 
11 en 12 november informatieavonden voor ouders en minilesjes voor leerlingen van  
19.00 uur- 21.00 uur. (aanmelden via de website)  
11 december kennismaking sportklas voor leerlingen van groep 8 van 14.00 uur-16.00 uur 
(aanmelden via de website). 
21, 28 januari en 4, 18 februari van 15.30 uur - 17.30 uur doe-middagen, kennismaking met kunst en 
cultuur (meer informatie op de website). 
18 januari Open dag van 09.30 uur - 13.00 uur. 
29 januari Minilesjes voor groep 8 van 14.00 uur – 16.00 uur. 
 
Aloysius De Roosten Op maandag 4 november vindt de informatieavond plaats van Aloysius De 
Roosten. Dit is een vmbo-t school, determinatie onderbouw k/g/t in Eindhoven. 
Tijd 19.00 uur -20.30 uur Saenredamstraaat 2, Eindhoven 
 
Vakcollege Eindhoven 
Op woensdag 6 november is het voor leerlingen uit groep 8 mogelijk om minilessen volgen op 
Vakcollege Eindhoven. Er kan gekozen worden voor Mens en Dienstverlening of Techniek en 
Vakmanschap. Tijd 14.00 uur tot 15.30 uur, Vakcollege Eindhoven, Geert Grootestraat 1-01, 
Eindhoven. Opgeven kan via de website.  
Op Vakcollege Eindhoven kunnen zich leerlingen aanmelden met een basis of kader advies.  
Op woensdag 13 november is de informatieavond van 19.30 uur tot 21.00 uur.  
Ouders en leerlingen uit groep 7 en 8 zijn hier van harte welkom. Voor de leerlingen is er een apart 
programma. 
 
Verder vindt u in de bijlagen nog informatie over het Aloysius en Vakcollege Eindhoven. 


