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Nieuwsbrief 9     

 25 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.  
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 
26-10  PreHistorisch Dorp groep 7-8 
31-10  Peuterkijkochtend 9.00 uur - 11.00 uur 
07-11  Open school van 11.15 uur-12.15 uur 
 
 
Bijlagen 
Flyer Kick-off van Sjors Creatief 
Flyer Sportgala Veldhoven 
Flyer Bredeschool Veldhoven 
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Sjors Creatief 
Deze week hebben alle leerlingen van groep 1 t/m 8 het boekje van 
Sjors Creatief ontvangen. In dit boekje staat het aanbod voor alle 
creatieve kennismakingscursussen. Alle activiteiten in dit boekje zijn om 
kennis te maken zonder direct lid te hoeven worden. Dit geeft de 
kinderen uit Veldhoven de kans op laagdrempelige wijze kennis te maken met allerlei 
vormen van sport en cultuur in onze regio. 
Vanaf 2 november 16.00 uur kan er ingeschreven worden voor de activiteiten via 
www.sjorscreatief.nl.  
 
Rian Huijbers, Sportcoördinator 
 
 
Nieuws van Nummereen  
Kinderraad 
Op woensdag 28 november vindt er weer een nieuwe Kinderraadsvergadering plaats. Een 
aantal kinderen van verschillende bso locaties vergaderen samen met onze directeur over de 
Clup. Wat vinden ze zo leuk op de Clup en hebben ze misschien nog andere wensen? De 
kinderen komen altijd met interessante ideeën dus we kijken ernaar uit!  
Vakantie op de Clup 
We kijken terug op een hele gezellige herfstvakantie met als thema ‘Spooky Holiday’. De 
Cluppers genoten van de derde editie van de Clup Challenge, een kooktoernooi en natuurlijk 
diverse spellen zoals Jachtseizoen. De voorbereiden voor de kerstvakantie zijn alweer in volle 
gang! 
Dagopvang 
Het thema ‘Ik ga naar de dierentuin’ hebben we afgesloten. We hebben een kooi gemaakt, 
van een hele grote doos. De kinderen vonden het prachtig om in de ‘dierenkooi’ te spelen. 
Ook hebben kinderen zelf een knuffel meegebracht. We maakten puzzels van dieren, deden 
dierenbewegingen en geluiden, tekenden buiten met stoepkrijt dieren en bouwden een 
Duplo-hok voor alle dieren. Met de trein buiten zijn we regelmatig naar de dierentuin 
geweest, hihi. 

 
 

 
UIT DE GROEPEN 
 
Groep 5-6 
Huiswerk 
Vanaf deze week krijgen de leerlingen van groep 5-6 op dinsdag hun huiswerk mee naar 
huis. Ook wordt het wekelijks op dinsdag met hen nabesproken in de klas. Het is daarom fijn 
als alle leerlingen dan hun huiswerkmap bij zich hebben.  
 
Toets Engels 
Voor de vakantie zijn de eerste units van Engels afgerond. Voor groep 
5 betekent dit dat ze voor het eerst kennis gemaakt hebben met 
Engels op school. Na afloop van elke unit krijgen de leerlingen een 
woordentoets van de woorden dit aan bod zijn gekomen.  

http://www.sjorscreatief.nl/
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De eerste woordentoets van dit schooljaar zal zijn op vrijdag 2 november a.s. Afgelopen 
dinsdag hebben de leerlingen hiervoor een blad mee naar huis gekregen om de woorden te 
oefenen. Voor groep 5 zal de toets bestaan uit 10 Engelse woorden waarvan de Nederlandse 
vertaling opgeschreven moet worden. Voor groep 6 geldt hetzelfde. Bij hen worden echter 
15 woorden getoetst.  
 
 
Groep 7-8 
Voorleeskampioen 

Tijdens de Kinderboekenweek, voor de herfstvakantie, hebben enkele 
kinderen uit groep 7-8 in de verschillende klassen voorgelezen. De 
kinderen zijn beoordeeld op het voorlezen. Hieruit is één winnaar 
gekozen als voorleeskampioen van onze school.   
Dit is geworden…. Julian van de Laak!! Hij zal in het voorjaar van 2019 
onze school gaan vertegenwoordigen tijdens de Veldhovense 
voorleeskampioenschappen in de Schalm.  

Julian, van harte gefeliciteerd, knap gedaan! 
 
‘Ik op het Sondervick’ 
De leerlingen van groep 8 brengen op donderdag 1 november een bezoek aan het 
Sondervick. De kinderen moeten deze dag een fiets meenemen. We fietsen om 8.30 uur aan 
en zullen voor 15.00 uur weer terug zijn. 
Deze dag zal juf Monique lesgeven aan groep 7. 
 
Vanuit het Voortgezet Onderwijs 
Stedelijk College Eindhoven een school voor vmbo, mavo, havo en vwo 
De open dagen zijn; 25 januari van 18.30-21.00 uur  
                                    26 januari van 11.00- 14.00 uur 
Het Stedelijk College Eindhoven heeft twee locaties. Bij interesse kunt u de website 
raadplegen. 
 
Aloysius De Roosten is een vmbo t school met determinatie in de onderbouw en geschikt 
voor leerlingen met een t of k/t advies. 
De informatieavond vindt plaats op maandag 12 november van 19.00 tot 21.00 uur.  
 
Sint-Joriscollege 
Informatieavonden voor ouders en minilesjes voor leerlingen groep 8; 12 en 13 november 
van 19.00 tot 21.00 uur.  
Aanmelden via de website/groep 8 
Kennismaking sportklas voor leerlingen van groep 8; 12 december 14.00 tot 16.00 uur 
Open dag: 26 januari 9.30 tot 13.00 uur 
Doemiddagen, kennismaking met kunst en cultuur hierover meer informatie op de website. 
Minilesjes voor leerlingen van groep 8; 30 januari 14.00 tot 16.00 uur 
Aanmelden via de website/groep 8; www.sintjoriscollege.info  
 

http://www.sintjoriscollege.info/

