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Nieuw gebouw Heydonck Heivelden 

 
Vanaf augustus 2024 gaat Heydonck Heivelden 
verhuizen. Samen met de gemeente Best wordt er in de 
wijk Aarlesche Erven een nieuw kindcentrum gebouwd. 
Alle kinderen die nu in groep 6 of hoger zitten, hebben 
pech en kunnen niet meeverhuizen. Zij maken de 
school af op Paardenhei 7. De kinderen in groep 5 of 
lager krijgen vanaf augustus 2024 les in een 
spiksplinternieuw gebouw in de nieuwe wijk Aarlesche 
erven. Het gebouw wordt in de komende jaren 
ontworpen en gebouwd en ondersteunt en versterkt het 
onderwijs in units. Vanaf augustus 2024 krijgt Heydonck 
Heivelden ook een nieuwe naam en gaat zelfstandig 
verder.  

     
 
Herinrichting teamkamer 
 
De teamkamer van onze school, wordt gebruikt om te vergaderen, is een plek waar wordt gegeten, waar 
kinderen instructie krijgen én waar veel rommel wordt bewaard. Daar gaan we iets aan doen! In een 
sessie met het team hebben we alle wensen verzameld. Lara Burgmans (interieurontwerp) hebben we 
gevraagd om een ontwerp voor de teamkamer te maken op basis van al deze wensen. Deze moet in 
ieder geval een fijne ruimte zijn, waar je je welkom voelt, waar iedereen elkaar kan ontmoeten (ouders, 
kinderen en leerkrachten), waar je rustig kan werken, waar je instructie kan krijgen en waar je je even 
terug kan trekken. Lara heeft hiervoor een prachtig ontwerp gemaakt met een grote tafel om aan te eten 
of te vergaderen, met fijne werkplekken en zithoekjes en twee huisjes waarin je rustig kan werken of je 
heerlijk terug kan trekken. Samen hebben we bij Desque (projectinrichting) meubels uitgekozen. Deze 
hopen we in april te ontvangen, zodat we daarna onze nieuwe teamkamer in gebruik kunnen nemen. In 
de komende weken wordt er al een nieuwe vloer gelegd en worden de wanden in een andere kleur 
geschilderd. Als de teamkamer klaar is, ontvangen we u daar graag voor onze koffieuurtjes. 
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Studiedag 2 februari 
 
Op woensdag 2 februari zijn de kinderen vrij en hebben alle collega’s van De 
Heydonck een studiedag. Deze studiedag staat in het teken van goed 
rekenonderwijs. 
 
 
Nationale voorleesdagen 
 
Jaarlijks vinden in januari de Nationale Voorleesdagen plaats. Dit jaar zijn deze van woensdag 26 januari 
t/m 5 februari 2022 
Deze dagen zijn gericht op kinderen van 0 tot 6 jaar en zijn te vergelijken met de Kinderboekenweek 
voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Wij besteden deze week extra aandacht aan 
voorlezen. Een prentenboek of boek samen met kinderen lezen of voorlezen, is belangrijk voor de 
ontwikkeling van een kind.  

 
Elk jaar wordt er een prentenboek 
verkozen tot prentenboek van het 
jaar. Dit jaar is ‘Maar eerst ving ik een 
monster’ geschreven door Tjibbe 
Veldkamp en illustraties van Kees de 
Boer verkozen tot prentenboek van 
het jaar 2022. 
 
  
Het gaat over een jongetje die 

monsters verzint, die hij nog moet vangen voordat hij gaat slapen. Steeds meer monsters komen erbij. 
De verteller die het jongetje naar bed probeert te brengen, probeert het verhaal af te ronden, maar dat 
lukt hem niet zo goed.  
Dit boek laat prachtig zien hoe ouder en kind samen met een verhaal bezig kunnen zijn. Het uitstellen en 
tijdrekken om naar bed te moeten gaan is voor vele van u en uw kind(eren) heel herkenbaar. Dat 
voorlezen leuk én spannend is en de fantasie van uw kind prikkelt, komt in dit verhaal mooi naar voren. 
De grote prenten in het boek zijn gedetailleerd met monsters in alle soorten en maten, waardoor u als 
ouder en kind blijft kijken en samen kunt ontdekken.  
In dit boek is tekst en beeld heel 
belangrijk en hier spat het 
(voor)leesplezier vanaf!  
Is het verhaal uit? Dan begint het 
gewoon weer van voren af aan…..  
  
Natuurlijk zijn er nog veel meer 
prentenboek in de bibliotheek te 
vinden waar u samen met uw 
kind(eren) van kunt genieten 
  
 
 
 
 
 
 
 


