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Nieuwsbrief 1    

2 september 2022 

 

WIST U DAT….. 
Wist u dat….alle juffen een fijne vakantie hebben gehad, maar dat ze vooral weer heel veel 
zin hebben om het schooljaar te starten?! 
Wist u dat….juf Rian op 27 juli is bevallen van een dochter genaamd Fleur?! 
 
Did you know….all the teachers had a nice holiday, but that they are especially excited to 
start the school year again?! 
Did you know that .... Miss Rian gave birth to a daughter on July 27 named Fleur?! 
ALGEMEEN  

 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen, 
 
Na zes weken zomervakantie staat het nieuwe 
schooljaar voor de deur.  
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft 
gehad én we hopen dat iedereen weer zin heeft om 
er met ons weer een prettig schooljaar van te 
maken!  
 
Aanstaande maandag, 5 september, zien wij alle 
leerlingen graag tussen 8.20u en 8.30u weer op 
school. De kinderen mogen via de rode loper naar 
binnen naar hun eigen klas. In de klas zullen zij samen met de leerkracht het schooljaar 
feestelijk beginnen.  
 

Dear Parent(s)/Guardian(s) and Children, 

After six weeks of summer vacation, the new school year is just around the corner. 
We hope everyone had a nice holiday and we hope everyone is looking forward to making it 

another great school year with us! 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
05-09  Start nieuwe schooljaar 
07-09  Schoolontbijt 
13-09  t/m 15-09    startgesprekken ouders 
28-09  Start Kinderpostzegelactie  
29-09  Ontmoetingsavond 
30-09  Kick-off school van de duurzaamheid  
  
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Next Monday, September 5th, we would like to see all students back at school between 8.20 

am and 8.30 am. The children can enter their own classroom walking over the red carpet. 

They will start the school year festively in class together with the teacher. 

Team basisschool aan ’t Heike 
 
BSO 
Helaas starten we dit schooljaar nog zonder dagopvang en BSO op onze locatie. Wij zijn 

hierover nog in gesprek met verschillende partijen. Wij hopen u op korte termijn meer 

informatie te kunnen geven.  

Unfortunately, we will start this school year without day care and BSO at our location. We 

are still discussing this with various parties. We hope to be able to provide you with more 

information shortly. 

Team basisschool aan ’t Heike 
 

Fleur is geboren!! 
Op woensdag 27 juli is juf Rian bevallen van een kerngezonde 
dochter Fleur!! Het gaat met juf Rian en Fleur erg goed.  
 
On Wednesday, July 27, Miss Rian gave birth to a healthy daughter 
Fleur!! Miss Rian and Fleur are doing very well. 
 
 
Schoolorganisatie 

Groep Ma Di Wo Do Vrij 

1-2 Marianne 
Verouden 

Marianne 
Verouden 

Renate Pas Renate Pas Renate Pas 

3-4 Wendy van 
Ginkel 

Wendy van 
Ginkel 

Wendy van 
Ginkel 

Rian Huijbers** Wendy van 
Ginkel 

5-6 
 

Relinde Kokkes Rian Huijbers*  Rian Huijbers* Relinde Kokkes Relinde Kokkes 

7-8 
 

Laura Aelberts Laura Aelberts Els Verhagen Els Verhagen Laura Aelberts 

Onderwijs 
Assistent 

Loes Jansen   Loes Jansen Loes Jansen 

Dubbele 
bezetting/ 
overige taken 

Els Verhagen Els Verhagen Marianne 
Verouden 

  

*Relinde Kokkes vervangt het zwangerschapsverlof van Rian Huijbers in groep 5/6. 
**Rianne Kox vervangt het zwangerschapsverlof van Rian Huijbers in groep 3/4.  
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Schoolontbijt                                                                
Woensdag 07-09 luiden we het nieuwe schooljaar met 
de kinderen in met een gezellig en smaakvol 
schoolontbijt. Alle kinderen worden gewoon om 8.30 
uur in de klas verwacht en gaan daarna samen met hun 
leerkracht naar de aula waar  een lekker ontbijt op hen 
wacht. Voor vragen over deze activiteit kunt u terecht 
bij Wendy van Ginkel (leerkracht gr.3-4)  

Voor deze activiteit moeten alle kinderen zelf een bord, 
beker en mes meenemen. Graag dit voor a.s. woensdag 
aan uw kind meegeven. 

Mocht uw kind een allergie hebben, dan kunt u bij Wendy een lijst krijgen waarop u kunt 
zien wat er allemaal aan eten en drinken geserveerd wordt. U kunt dan, indien nodig, zelf 
nog voor een passende aanvulling zorgen. 

Breakfast at school 

Wednesday 07-09 we usher in the new school year with the children with a cozy and tasteful 
school breakfast. All children are expected in class at 8.30 am and then go with their teacher 
to the auditorium where a delicious breakfast awaits them. For questions about this activity, 
please contact Wendy van Ginkel (teacher gr.3-4) 

For this activity, all children must bring their own plate, cup and knife. Please give this to your 
child before Wednesday. 

If your child has an allergy, Wendy will provide you with a list on which you can see what 
food and drinks are served. You can, if necessary, provide a suitable supplement yourself. 

 
Studiedagen schooljaar 2022-2023 
Maandag   31-10-2022  
dinsdag 07-02-2023  
Donderdag 09-03-2023  
Vrijdag  07-04-2023  
Woensdag 10-05-2023  
vrijdag  22-07-2021 (calamiteitendag) 
 
Schoolvakanties 2022-2023 

Herfstvakantie 24-10-22 t/m 28-10-22 

Kerstvakantie 26-12-22 t/m 06-01-23 

Voorjaarsvakantie 20-02-23 t/m 24-02-23 

2de paasdag  10-04-23 

Koningsdag 27-04-23 

Meivakantie 24-04-23 t/m 05-05-23 

Bevrijdingsdag 05-05-23 

Hemelvaart 18-05-23 t/m 19-05-23 

2e Pinksterdag 29-05-23 

Zomervakantie 17-07-23 t/m 25-08-23 
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*Zowel Koningsdag als Bevrijdingsdag vallen dit schooljaar in de meivakantie. 

 

 

 

 

 

 


