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Nieuwsbrief 11    

 3 december 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat….Jesse en Archer bij ons in groep 1 zijn gestart? Wij zijn blij om hen te mogen 
verwelkomen.  
Wist u dat….we aanstaande vrijdag het Sinterklaasfeest vieren? 
 
Did you know that....Jesse and Archer started with us in group 1? We are happy to welcome them.  
Did you know that....we are celebrating St. Nicholas0 this Friday? 

 
ALGEMEEN  

 
Herinnering ouderbijdrage 2020-2021 
In de bijlage ontvangt u namens de oudervereniging van Aan ’t Heike een 
herinnering tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 
2020-2021. Hieronder ook een gedicht vanuit hen. 

 
Reminder parent contribution 2020-2021 
In the appendix, on behalf of the parents' association of Aan 't Heike, you will receive a reminder to 
pay the voluntary parents' contribution for the school year 2020-2021. Below IS also a poem from 
them. 
 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
04-12  Sinterklaasviering  
08-12  Rapportgesprekken, groep 1 t/m 8 
10-12  Rapportgesprekken, groep 1 t/m 8 
17-12  Kerstviering 
 
Important dates  
04-12 St. Nicholas celebration  
08-12 Report feedback discussions, group 1 to 8 
10-12 Report feedback discussions, group 1 to 8 
17-12 Christmas Celebration 

  
Bijlagen 
Folder Voedselbank 
Brief ouderbijdrage 
Parental contribution  
 

Attachments 

Brochure Food Bank 

Letter parent contribution 
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Beste ouder(s) 

Sint heeft deze week de ouderbijdrage geteld, 
En was hierbij lichtelijk teleurgesteld. 
Want voor ongeveer de helft van de kindjes is niet betaald, 
En dat is iets waar Sint toch een beetje van baalt. 
De leuke activiteiten worden in dit rare jaar gewoon georganiseerd, 
En daarvoor heeft de oudercommissie geld gereserveerd. 
Dus een ieder die het vergeten is vragen we nog een keertje lief; 
Wilt u de bijdrage overmaken voor uw hartendief? 
Dan zorgen wij weer voor een mooie sfeer, 
Bij de activiteiten keer op keer. 
De brief met daarin het rekeningnummer weggeschreven, 
Is als bijlage hier nogmaals meegegeven. 
Dus betaal snel, vergeet dat niet, 

Groeten van de Centen Piet 

Namens penningmeester oudervereniging Sander Pickhard  
On behalf of treasurer parents’ association Sander Pickhard 

 
 

Kerstfeest                          
Sint is nog in het land. Toch zijn de voorbereiding voor het 
Kerstfeest op school in volle gang. Donderdag 17 december vindt 
de kerstviering op school plaats. Net zoals voorgaande jaren zijn de 
leerlingen ’s middags niet vrij. Zij zullen dus de gehele dag op 
school zijn. Het Kerstdiner vindt, zoals gebruikelijk, in de avond 
plaats.  
 
Christmas party 
St. Nicholas is still in the country. Nevertheless, the preparations for the 
Christmas party at school are in full swing. Thursday, 17th of December, 
the Christmas celebration at school will take place. Just like previous 
years, the students are not free in the afternoon. So, they will be at 
school all day. The Christmas dinner will, as usual, take place in the 
evening.  

Workshops 
In de ochtend zullen er diverse Kerstworkshops plaatsvinden waarvoor alle leerlingen zich 
kunnen inschrijven. Omdat we dit jaar helaas geen gebruik kunnen maken van hulpouders, 
worden de workshops deze keer begeleid door teamleden.  
 
Workshops 
In the morning there will be several Christmas workshops for which all students can register. We 
cannot use parents to help this year so the workshops will be supervised by team members.  

 
Kerstdiner 

’s Avonds zal er in alle groepen een kerstdiner plaatsvinden. In verband met de 
coronamaatregelen is er dit jaar voor gekozen dat school in samenwerking met de OR zorgt 
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voor diverse lekkere en feestelijke kant-en-klare gerechtjes. Dit jaar worden er dus geen 
hapjes vanuit thuis meegenomen.  
Heeft uw kind een allergie? Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de 
leerkracht om te bespreken wat uw kind wel en niet mag hebben, zodat we samen kunnen 
kijken naar alternatieven.                  

Daarnaast nog wat organisatorische zaken: 
We vragen alle kinderen op donderdagochtend een bord, beker, 
mes, lepel en vork mee te brengen. Het is fijn als deze meegebracht 
worden in een plastic tas voorzien van naam.  

• De deuren van de school gaan om 17.15 uur open. U wordt 
verzocht uw kinderen te brengen en te halen door één persoon 
per gezin. Houd bij het halen en brengen voldoende afstand van 
andere ouders en/of verzorgers.  

• Om 17.30 uur start het diner in de klas. Ouders kunnen hier 
helaas niet bij aanwezig zijn.   

• Om 18.30 uur kunt u uw kind(eren) weer ophalen. De 
leerkrachten komen met de kinderen naar buiten en zorgen 
ervoor dat alle kinderen met hun ouder/verzorger mee naar 
huis gaan. 

Christmas dinner 
In the evening there will be a Christmas dinner in all groups. In connection with the corona-measures, 
this year the school, in cooperation with the OR, will provide various tasty and festive ready-made 
dishes. This year there will be no snacks supplied from home.  
Does your child have an allergy? Then we kindly ask you to contact the teacher to discuss what your 
child may and may not have, so we can look for alternatives together.                  

In addition, some organizational matters: 
We ask that all the children bring a plate, cup, knife, spoon, and fork on Thursday morning. Please 
bring it in a plastic bag with the child’s name on it.  

• The doors of the school open at 17h15. You are requested to bring and pick up your children by 
one adult per family. Please keep enough distance from other parents and/or guardians when 
picking up and bringing your children.  

• Dinner starts at 17h30 in the classroom. Parents unfortunately cannot be present.   

• At 18h30 you can pick up your child(ren) again. The teachers will come outside with the children 
and make sure that all children go home with their parent/guardian. 

Kerstattentie 
Omdat het Kerstfeest dit jaar anders zal verlopen dan anders willen we extra stil staan bij 
elkaar en in het bijzonder bij de klasgenootjes. Volgende week zullen alle leerlingen een 
informatiebriefje mee krijgen om thuis een kerstboodschap te maken voor een vooraf 
bepaalde klasgenoot. Tijdens het kerstdiner zullen de kerstboodschappen met elkaar 
gedeeld worden. 

Christmas Attention 
Because this year’s Christmas party will be different than usual, we want to pay extra attention to 
each other and especially to our classmates. Next week all students will receive an information letter 
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to make a Christmas card at home for a predetermined classmate. During the Christmas dinner the 
Christmas messages will be shared with each other. 
 

Voedselbank 
Een paar jaar geleden heeft onze school rondom de feestdagen producten ingezameld voor 
de voedselbank.  In dit bijzondere jaar willen we opnieuw een bijdrage leveren aan de 
voedselbank in Veldhoven. 

In elke klas zullen vanaf woensdag 9 december kratten 
komen te staan waarin producten worden verzameld.  
 
U kunt een keuze maken uit de volgende producten: 

• rijst, macaroni of andere pasta,  

• nasikruiden/bami kruiden,  

• koffie, thee, hagelslag, appelstroop, jam, 

• maaltijdsoep in blik (ook kleinere blikken),  

• vis in blik (ook kleinere blikken),  

• fruit in blik of potten (ook kleinere), 

• groente in blik of pot (ook kleinere), havermout. 
Voor meer informatie verwijzen we u naar de 
informatiefolder in de bijlage.  

 
De verzamelde producten worden op vrijdag 18 december opgehaald door vrijwilligers van 
de voedselbank. Wij hopen dat we met elkaar een mooie bijdrage kunnen leveren aan dit 
goede doel.  
 
Tot slot willen we u vragen om uw kind op donderdagochtend  17 december een 
kerstattribuut mee naar school te laten nemen. U kunt hierbij denken aan een kersttrui, 
kerstmuts, rendieroren, kerstslinger enz.  

Namens de kerstcommissie, Mireille Hoffman en Rian Huijbers 

Food bank 
A few years ago, our school collected products for the food bank around the holidays.  In this special 
year we want to contribute to the food bank in Veldhoven again. 
In every classroom from Wednesday 9th of December there will be crates in which products will be 
collected.  
 
You can choose from the following products: 

• rice, macaroni, or other pasta,  

• Nasi/bami herbs,  

• Coffee, tea, sprinkles, apple syrup, jam, 

• Canned meal soup (also smaller cans),  

• Canned fish (also smaller cans),  

• fruit in cans or jars (also smaller ones), 

• Vegetables in cans or pots (also smaller), oatmeal. 

For more information, please refer to the information leaflet in the appendix.  
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The collected products will be collected on Friday, 18th of December by volunteers of the food bank. 
We hope that together we can make a nice contribution to this charity.  
 
Finally, we would like to ask you to let your child take a Christmas themed article to school on 
Thursday morning, 17th of December. Think of a Christmas sweater, Christmas hat, reindeer ears, 
Christmas garland etc.  
 
On behalf of the Christmas Commission, Mireille Hoffman and Rian Huijbers 

 
 
Nieuws van Nummereen 
Dagopvang en peuterprogramma 
We zijn al druk in de weer geweest met pietengym in de gymzaal. Wat liepen er 
enthousiaste pietjes rond die oefenden om over het dak te lopen, door de schoorsteen te 
kruipen en een cadeautje erin te gooien. Iedereen heeft zijn diploma behaald! Ook worden 
er volop liedjes gezongen en hebben we fopcadeautjes ingepakt, die dan door de kleinere 
kinderen nog wel eens worden uitgepakt… Met pepernoten oefenen we met tellen en soms 
snoepen we deze op. Deze week gaan de peuters pepernoten bakken en de baby’s gaan de 
baard van Sinterklaas ontdekken en namaken met slagroom. Zouden we dan ook nog 
cadeautjes krijgen voor bij de uiltjes? 
Clup 
Sinterklaas is weer in het land. Er is een stoomboot gemaakt waar de kinderen in spelen en 
zich verkleden als een Pietje of Sinterklaas. Dat zorgt dan voor veel speelpret en we zien hele 
rollenspellen terug. Natuurlijk gaan we nog pepernoten bakken en zouden er cadeautjes 
komen voor de Clup? Dat wordt in spanning afwachten… 
 
News from Nummereen 
Daycare and toddler program 
We have been busy with pietengym in the gym. Some enthusiastic piete gymnasts were practicing 
walking over the roof, crawling through the chimney, and throwing in a present. Everyone got his 
diploma! We also sang a lot of songs and packed fake gifts, which the smaller children could then 
open... We practiced counting with gingernut cookies and sometimes we ate them. This week the 
toddlers are going to bake gingernut cookies and the babies are going to discover Saint Nicholas' 
beard and make it with whipped cream. Would we also get presents for the owls? 
Clup 
Saint Nicholas is back in the country. We made a steamboat in which the children play and dress up 
as a Piet or Saint Nicholas. That makes for a lot of fun and we see lots of role-playing games. Of 
course, we are going to bake gingernut cookies and would there be presents for the Clup? We will 
have to wait and see... 
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UIT DE GROEPEN 

 
Groep 1-2 

Zie ginds komen de stoomboten... 
Deze week stond er een grote, zwarte 
schoen met een witte veter erin, 
zomaar op de gang! Zou die echt van 
Sinterklaas zijn? We volgen het 
Sinterklaasjournaal op de voet! 
 
See the steamboats coming... 
This week there was a big, black shoe with 
a white lace just out in the hallway! Could 
it really be St. Nicholas' shoe? We follow the St. Nicholas journal closely! 

 
We spelen ook leuke spelletjes bij het Sinterklaas thema. Zo hebben we pieten-bot gespeeld. 
1 Kindje stuurt het 
andere kindje (de 
robot) door middel van 
aanwijzingen naar het 
juiste plaatje. Zo leren 
we meteen 
plaatsbepalingen, als 
voor achter, links en 
rechts. 
 
We also play fun games 
with the St. Nicholas 
theme. For example, we 
played pieten-bot. 1 Child sends the other child (the robot) to the 
right picture by means of instructions. In this way we immediately learn location, as well as for the 
back, left and right. 

 
 

 
Groep 3-4 
Bloembollenproject 
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In de groep zijn we gestart met een bloembollenproject. We hebben de bloembollen al goed 
bekeken. Ook hebben we geleerd waar ze vandaan komen en hoe ze groeien. In de 
schooltuin hebben we verschillende soorten geplant. Nu maar afwachten....  
 
In the group we started a flower bulb project. We have already taken a good look at the flower bulbs. 
We also learned where they come from and how they grow. In the school garden we planted different 
varieties. Now we have to wait.... 

Sinterklaas 
Samen met Sinterklaas hebben de kinderen bingo gespeeld. Eerst moesten we de 
bingokaarten zoeken. Sinterklaas genoot ervan en wij ook. We hebben het zelfs nog een keer 
gespeeld en van Sinterklaas en de pieten hebben we zelfs een prijsje gekregen. 

St. Nicholas  
The children played bingo with St. Nicholas. First, we had to find the bingo cards. St. Nicholas enjoyed 
it and so did we. We played it again and even received a prize from St. Nicholas and the pieten. 

Groep 5-6 
Veldhoven danst!  
Sinds enkele weken wordt er tijdens de gymlessen op 
donderdagmiddag in de speelzaal druk geoefend met de 
dans voor Veldhoven danst! De leerlingen van groep 5-6 dansen op het lied ‘Boa me’ van Ed 
Sheeran. Inmiddels is de dans bijna af en kennen de leerlingen het geleerden al erg goed! 
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Omdat de afsluitende voorstelling in de Schalm dit jaar niet kan plaats vinden wordt de dans 
de laatste les gefilmd. U als ouders kunnen dan toch meegenieten van de danstalenten van 
groep 5-6. De filmopnames zullen gemaakt vanuit Brede School Veldhoven en plaatsvinden 
op donderdag 10 december a.s. tijdens de gymlessen.  
Wanneer u het niet op prijs stelt dat uw zoon/dochter wordt gefilmd, dan kun u dit vóór  
10 december doorgeven aan de leerkracht. De opname wordt alleen gedeeld met de ouders 
van groep 5-6.  
Voor de opnames is met de leerlingen afgesproken dat ze volledig zwarte kleding zullen 
dragen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op donderdag 10 december zwarte kleding 
meeneemt in zijn/haar gymtas? 

For the past couple of weeks there has been a lot of practice for the dance for Veldhoven Dance 
during the gym classes on Thursday afternoon in the gym hall! The students of group 5-6 dance to the 
song 'Boa me' by Ed Sheeran. By now the dance is almost finished and the students already know the 
moves very well! 
Because the final performance in de Schalm cannot take place this year, the dance will be filmed in 
the last practice session. Parents can still enjoy the dance talents of group 5-6. The filming will be 
made from Brede School Veldhoven and will take place on Thursday, 10th of December during the 
gymnastics lessons.  
If you do not want your son/daughter to be filmed, you can inform the teacher before the 10th of 
December. The recording will only be shared with the parents of group 5-6.  
For the recording the children will wear black clothing. Please make sure that your child brings black 
clothing in his/her gym bag on Thursday, 10th of December. 

 
 

Groep 7-8 
Proefcito 
Groep 8 heeft vorige week een proefcito gemaakt. Deze cito was de eindtoets 
van 2018. De toets is inmiddels nagekeken en per kind geanalyseerd. Tijdens de 
komende oudergesprekken zal de uitslag besproken worden. De kinderen 

hebben hun analyseformulier al kunnen bekijken. 
We zijn deze week gestart met het bespreken van de opdrachten. Daarbij wordt de kinderen 
geleerd hoe ze de opdrachten het beste kunnen maken. In het begin doen we dit 
voornamelijk klassikaal, maar ze gaan dit ook bespreken in groepjes en uiteindelijk gaan ze 
steeds meer alleen oefenen. Om op deze manier goed voorbereid te zijn op de eindtoets van 
2021 die in april zal plaatsvinden. 

Proefcito 
Group 8 made a trial cito last week. This cito was the final test of 2018. The test has been checked 
and analysed per child. The results will be discussed during the upcoming parent meetings. The 
children already received their results. 
This week we started to discuss the assignments. The children will be taught how to complete the 
assignments the best they can. In the beginning we do this mainly in class, but they will also discuss 
this in groups and eventually they will practice more and more on their own. In this way they will be 
well prepared for the final test of 2021 which will take place in April. 

 
        


