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Nieuwsbrief 20   

7 juli 2022 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat… wij 2 nieuwe juffen hebben?! 
Did you know… we have 2 new teachers?! 
 
ALGEMEEN  

   

Studiedagen schooljaar 2022-2023 
- Maandag 31 oktober 2022 
- Dinsdag 7 februari 2023 
- Donderdag 9 maart 2023 
- Vrijdag 7 april 2023 
- Woensdag 10 mei 2023 
Vrijdag 14 juli 2023 (calamiteitendag) 
 
 

Even voorstellen / Introduce 
Mijn naam is Relinde Kokkes en vanaf 1 juli heb ik de taken over 
genomen van Rian als groepsleerkracht van groep 5-6. Ik ben 
pas afgestudeerd en mag meteen als startende leerkracht hier 
op school aan de slag. De school is niet helemaal meer nieuw 

voor mij, want ik heb hier zelf ook op school gezeten.  
Afgelopen maandag was mijn eerste dag met de kinderen in de klas. We 
hebben een kennismakingsspel gedaan aan de hand van een dobbelsteen en 
vragen. Zo leren ze mij en elkaar weer beter kennen.  
 
My name is Relinde Kokkes and from 1 July I took over from Rian as group 
teacher of group 5-6. I just graduated and can start working here at school as a starting teacher right 
away. The school is not completely new to me anymore, because I went to school here myself. 
Last Monday was my first day with the kids in class. We did an introductory game using a dice and 
questions. This way they get to know me and each other better. 
 

 

Belangrijke data                                                                          www.basisschoolaantheike.nl    
08-07  Rapporten mee  
12-07  Rapportgesprekken  
13-07  Doorschuifochtend 9.00u–10.00u  
14-07  Rapportgesprekken  
15-07  Peanutbalwedstrijd groep 8 ouders  
15-07  Sponsorlijsten retour 
20-07  Musical  
22-07  Calamiteitendag, alle leerlingen vrij en start vakantie  
   
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Beste ouders, graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is 
Loes Jansen, ik ben 41 jaar, getrouwd met Michiel en heb 2 
zonen. Luuk is 7 jaar en Rens wordt over 3 weken 6. We 
wonen al 10 jaar met veel plezier in Aalst-Waalre. In mijn vrije 

tijd bak ik taarten, speel ik graag (bord)spelletjes en lees ik veel. Ook 
maken we graag met z’n alle een mooie wandeling om dan vervolgens 
lekker op het terras wat te eten of drinken. 
Sinds 3 weken ben ik werkzaam als onderwijsassistent. Na mijn 
sollicitatiegesprek en rondleiding door de school was ik erg enthousiast geworden en was dan ook 
blij te horen dat ik was aangenomen.  Ik heb de ontvangst door mijn collega’s en de kinderen als zeer 
prettig ervaren en ben de afgelopen weken in alle klassen geweest. Ik heb de kinderen al een beetje 
leren kennen en zij mij. Ik heb erg veel zin in het komende 2 weken en het komende schooljaar.  
Ik hoop u snel te mogen ontmoeten.  

Dear parents,  
I would like to introduce myself. My name is Loes Jansen, I am 41 years old, married to Michiel and 
have 2 sons. Luuk is 7 years old and Rens will be 6 in 3 weeks. We have enjoyed living in Aalst-Waalre 
for 10 years now. In my spare time I bake cakes, I like to play (board) games and I read a lot. We also 
like to take a nice walk together and then enjoy something to eat or drink on the terrace. 
I have been working as a teaching assistant for 3 weeks now. After my job interview and tour of the 
school, I became very enthusiastic and was happy to hear that I had been hired. I have experienced 
the reception by my colleagues and the children as very pleasant and have been in all classes in recent 
weeks. I have already gotten to know the children a little and they me. I'm really looking forward to 
the next 2 weeks and the coming school year. I hope to meet you soon. 
 
 

UIT DE GROEPEN 
 

Groep 1-2 

De ijscowinkel 
Welkom in de ijscowinkel! Poeh poeh.... het wordt weer warm deze zomer. Gelukkig kunnen we in de 
huishoek een verfrissend ijsje bestellen. Natuurlijk vragen we dat netjes zoals dat hoort in een 
ijscowinkel. Met alsjeblieft en dankjewel. O ja... en vergeet niet te betalen.  
 
The ice cream shop 
Welcome to the ice cream shop! Pooh pooh....it's going to be hot again this summer. Fortunately, we 
can order a refreshing ice cream in the home corner. Of course we ask that nicely as it should be in an 
ice cream shop. With please and thank you. Oh yes... and don't forget to pay. 
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oei.... het einde van het schooljaar komt al snel in zicht... 
Willen jullie ons helpen met onze to-do list?  

-      Vrijdag 8 juli: grote tassen meegeven aan je kind. 
-      Maandag 11 juli: volle tassen mogen mee naar huis 
       genomen worden. Loop eventueel maar 
       even met uw kind mee om te helpen met dragen. 
-      Woensdag 13 juni: 8.45 uur tot 10.15 uur. Doorschuifdag  
-      Woensdag 13 juni: 10.30 uur tot 12.15 uur zijn  de ouders 
       die ons willen helpen om de kasten een sopje te geven van harte welkom. Bij warm weer gaan  
       de kinderen naar het veld samen met de kinderen van groep 8 waterspelletjes spelen. 
       Deze kinderen hadden gevraagd of ze nog een dagje bij de kleuters mochten zijn. Dat vinden we 
       gezellig.     
-      Vanaf donderdag 14 juli mogen de schone spulletjes weer mee naar school genomen worden 
       zodat de schone kasten weer gevuld kunnen worden. 
-      Vrijdag 15 juli: Onze kinderen gaan kijken naar het peanutbaltoernooi dat gespeeld wordt.  
       De leerlingen van groep 8 tegen de leerkrachten en ouders. 

oops.... the end of the school year is quickly approaching...  
Would you like to help us with our to-do list? 
 
-      Friday 8 July: give large bags to your child. 
- Monday 11 July: full bags can be taken home. If necessary, walk with 

your child to help with carrying. 
- Wednesday 13 June: 8.45 am to 10.15 am. transfer day 
- Wednesday, June 13: 10.30 am to 12.15 pm, the parents who want to 

help us to give the cupboards soapy water. When the weather is warm, 
the children go to the field to play water games with the children of 
group 8. These children had asked if they could spend a day with the toddlers. We like that. 

- From Thursday 14 July, the clean stuff can be taken back to school so that the clean cupboards 
can be filled again. 

- Friday 15 July: Our children are going to watch the peanutball tournament being played. The 
students of group 8 against the teachers and parents. 
 

Groep 3-4 
Samenleesboeken / Reading books together 
In de groep zijn de kinderen gestart met het lezen in samen leesboeken. Kinderen met verschillende 
leesniveaus kunnen zo toch fijn samen lezen. 
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Ukulele muziekles / Ukulele music lesson 
Tijdens de muziekles hebben de kinderen muziek gemaakt op de ukulele. Mooi en knap om te zien  
hoe snel de kinderen dit oppakken. 

 
During the music lesson, the children played music on the ukulele. Nice and clever to see how quickly 
the children pick this up. 

 
 
Groep 5-6 
De Vreedzame School en Blink / The Peaceful 
School and Blink 

Bij de Vreedzame School 
zijn we bezig met ‘Ik let op 
mezelf’. Er hangt een 
poster met teksten van de 
kinderen in de klas en ook 
voeren wij hier veel 
gesprekken over. Bij Blink 
zijn we gestart met ons 

eigen onderzoek. De kinderen mochten samen 
of alleen een onderzoeksvraag en bijpassend 
plan bedenken waar ze nieuwsgierig naar zijn. 
Deze gaan we uitvoeren en presenteren.  
Mocht u nog vragen hebben over mij of iets 
willen zeggen laat het gerust weten of kom een keer binnen. Ik kijk heel erg uit naar de laatste paar 
weken en samen gaan we het jaar goed afsluiten. 

 
At the Peaceful School we are working on 'I take care of myself'. There is a poster with texts from the 
children in the class and we also have a lot of conversations about this. At Blink we have started our 
own research. The children were allowed to come up with a research question and a matching plan 
together or alone that they were curious about. We will perform and present these. 
If you have any questions about me or if you want to say something, don't hesitate to let me know. I 
am really looking forward to the last few weeks and together we will close the year well. 

 
Groep 7-8 

Musical 
Dansen, zingen, acteren, dat zijn deze weken dagelijkse bezigheden. U zult zeker wel hebben 
gemerkt dat de kinderen vol zitten van de musical. Er zijn al veel spullen meegenomen. Hopelijk 
kunnen we deze week alle spullen en kleding compleet krijgen, zodat we goed kunnen repeteren. 
Zou u samen met u kind kunnen bekijken wat hij/zij allemaal nog nodig heeft?  
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We weten op dit moment nog niet hoeveel mensen op 20 juli mogen komen kijken. Vandaar dat wij 
als school, voor u en uw familie, de musical graag op willen nemen. Nu zijn we op zoek naar mensen 
om de musical te filmen. Als u iemand weet die dit zou kunnen doen, horen wij het graag! 

Dancing, singing, acting, those are daily activities these weeks. You will certainly have noticed that 
the children are full of the musical. A lot of stuff has already been taken. Hopefully we can get all 
gear and clothing complete this week so we can rehearse well. Could you and your child see what 
else he/she needs? 
At the moment we don't know how many people are allowed to come and watch on July 20th. That 
is why we as a school would like to record the musical for you and your family. Now we are looking 
for people to film the musical. If you know someone who could do this, we'd love to hear about it! 

 

 
 

 
 


