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Bijlagen
Flyer Brede School Veldhoven
WIST U DAT…..
Wist u dat….onze Vera afgelopen zondag jarig is geweest?!
Wist u dat….de Voedselbank erg blij was met onze inzameling?!
Did you know….our Vera's birthday was last Sunday ?!
Did you know….the Food Bank was very happy with our collection ?!
ALGEMEEN
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Helaas zijn sinds gisteren de scholen weer gesloten in verband met de snelle verspreiding
van het Coronavirus. Dit betekent voor ons als school dat wij weer meteen begonnen zijn om
het thuisonderwijs, voor na de kerstvakantie, zo goed mogelijk vorm te geven. Door de
ervaringen en de feedback vanuit de eerste lockdown hebben wij er vertrouwen in dat we
dat met z’n allen, ook nu weer, voor elkaar gaan krijgen.
U wordt door de leerkracht van uw kind(eren) deze week nog op de hoogte gesteld van de
planning voor na de vakantie, zij zijn uiteraard ook het eerste aanspreekpunt bij vragen of
onduidelijkheden.
Unfortunately, the schools have closed again since yesterday due to the rapid spread of the
Corona virus. For us as a school, this means that we immediately started to design home
education again for after the Christmas holidays as best as possible. Due to the experiences
and the feedback from the first lockdown, we have confidence that we will all be able to do
this together, again.
You will be informed by the teacher of your child(ren) this week about the planning for after
the holiday, they are of course also the first point of contact for questions or uncertainties.
Team basisschool aan ’t Heike
Contact Basisschool aan ’t Heike: Heike 19 5508 PA Veldhoven Telefoon: 040-2532774 aantheike@veldvest.nl
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Opvang op school
Kinderen die gebruik moeten maken van de noodopvang willen
wij vragen hun (t)huiswerkpakket mee te nemen, zodat ze hier
ook op school mee aan de slag kunnen. De aanwezige juffen
kunnen de kinderen hier uiteraard bij helpen.
Children who have to use the emergency daycare to please bring
their homework package with, so that they can also use it at
school. The teachers present can, of course, help the children
with this.
Inzamelingsactie Voedselbank
Onze inzamelingsactie voor de Voedselbank is, door de sluiting van de scholen, gisteren al
opgehaald. Er zijn veel boodschappen door de kinderen meegenomen.
Daarvoor willen wij jullie allemaal bedanken!
Het schoolfruit wat wij deze week helaas niet meer op school uit kunnen delen hebben we
ook aan hen mee kunnen geven, ook daar waren ze erg blij mee.
Our fundraising campaign for the Food Bank has already been collected yesterday due to the
closure of the schools. Many groceries have been brought by the children.
We would like to thank you all for that!
The school fruit that we unfortunately can no longer distribute at school this week, we were
also able to give to them, they were also very happy with that.
Team basisschool aan ’t Heike
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UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Kerst in de klas

Het is volop kerst in de klas! We spelen, knutselen en tekenen.
Zie je onze kerstwinkel? Hier kun je veel kopen maar dan moet
je wel geld betalen. We zijn aan het oefenen met geld. Wat is
duurder? Wat is goedkoper? We hebben ook enorm geknutseld
om de kerstboom mooi te maken. Overal kraaltjes en overal
glitters. Kerst door heel de klas. Precies zoals het hoort! Fijne
kerst allemaal.
It's Christmas time in the classroom! We play, craft and draw.
Do you see our Christmas shop? Here you can buy a lot, but
then you have to pay money. We are practicing with money.
What is more expensive? What is cheaper? We also did a lot of
tinkering to make the Christmas tree beautiful. Beads everywhere and glitter everywhere.
Christmas throughout the class. Just as it should be! Happy Christmas everyone.

Groep 3-4
Kerst in de klas
Ook al was het maar van korte duur, zijn we toch even volop aan de slag geweest met kerst.
De kinderen hebben een hele mooie Rudolf het rendier gemaakt. Ook hebben de kinderen
zelf een kerstsok genaaid. Het was genieten om de kinderen zo geconcentreerd aan de slag
te zien. Wat waren ze trots op de mooie resultaten.
Even if it was only for a short time, we still got to work for Christmas. The children have made
a very beautiful Rudolf the reindeer. The children also sewed a Christmas stocking
themselves. It was great to see the children working with so much concentration. They were
so proud of the great results.
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Groep 5-6
Wat een afsluiting van 2020 op school…
Op de plotselinge laatste schooldag van dit
kalenderjaar is er in groep 5-6 nog hard
gewerkt, maar was er zeker ook tijd voor leuke
dingen. De kerstwensen, kerstkaarten en
rendieren zijn afgemaakt.
De kerstwensen die voor elkaar geschreven
waren, hebben we laten horen. Wat een mooie
en lieve dingen zijn er voor elkaar geschreven! De kinderen die er op school helaas niet bij
konden zijn, hebben ervoor gezorgd dat hun gemaakte wens toch op school was en ze
hebben inmiddels de wens voor henzelf ontvangen.
Juf Minou heeft ’s middags een erg leuke muziekles gegeven waarbij de leerlingen met
instrumenten hebben meegespeeld op ‘De Notenkraker’ en er was tijd voor het spelen van
spelletjes.
Natuurlijk moesten ook de thuiswerkspullen verzameld worden en heeft de juffrouw alvast
een uitleg gegeven over het thuiswerken met Microsoft Teams. De leerlingen van groep 5-6
gaat dit vast en zeker lukken! Met zware tassen vol spullen vertrok iedereen naar huis. Eerst
nog een paar dagen thuiswerk, daarna genieten van een welverdiende vakantie en na de
vakantie zien we elkaar tijdens de onlinelessen.
Groep 5-6 wenst iedereen een hele fijne vakantie, gezellige feestdagen en blijf vooral
gezond!
Contact Basisschool aan ’t Heike: Heike 19 5508 PA Veldhoven Telefoon: 040-2532774 aantheike@veldvest.nl
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On the sudden last day of school of this calendar year,
group 5-6 still worked hard, but there was certainly time
for fun things. The Christmas wishes, Christmas cards
and reindeer were finished. We showed the Christmas
wishes that were written for each other. What beautiful
and sweet things have been written for each other! The
children who unfortunately could not attend at school,
ensured that their wish was still at school and they have
now received the wish for themselves.
Miss Minou gave a very nice music lesson in the
afternoon where the students played along with
instruments on "The Nutcracker" and there was time for
playing games.
Naturally, the homework supplies also had to be
collected and the teacher has already given an
explanation about working from home with Microsoft
Teams. The students of group 5-6 will certainly succeed! Everyone left with heavy bags full of
things. First work a few days from home, then enjoy a well-deserved vacation and after the
vacation we see each other during the online lessons.
Group 5-6 wishes everyone a very happy holiday, happy holidays and above all stay healthy!
Groep 7-8
Wat een rare tijden……..
Dinsdag was juf Inge voor het eerst weer op school en dan meteen de laatste dag samen van
het jaar 2020.
We zijn de dag natuurlijk gestart met een gesprek.
Daarna nog een toets van spelling om blok 4 af te sluiten. Ook stond de toets van
aardrijkskunde op de planning.
De rest van de dag hebben we gezellig geknutseld, kerstwensen aan elkaar geschreven, film
gekeken, de kerstspullen opgeruimd, de klas gepoetst en natuurlijk de spullen ingepakt voor
het thuiswerken. Wat een volle tassen weer!
De kinderen hebben voor deze week een programma meegekregen waar ze zelfstandig aan
kunnen werken. Afmaken van bepaalde blokken in de werkboeken, herhaling van lesstof en
oefenen op basispoort.
En daarna genieten van een welverdiende vakantie!
Voor jullie allemaal de allerbeste wensen, geniet van elkaar en gezond het nieuwe jaar in!
On Tuesday, teacher Inge was back at school for the first time and then immediately it was
the last day together of the year 2020.
Of course we started the day with a conversation.
Then another spelling test to close block 4. The test of geography was also planned.
We spent the rest of the day tinkering, writing Christmas wishes together, watching a film,
tidying up the Christmas stuff, cleaning the class and of course packing the things for working
from home. What full bags again! The children have been given a program for this week that
they can work on independently. Finishing certain blocks in the workbooks, repeating lesson
material and practicing on basic gate.
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