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Nieuwsbrief 14    

 25 februari 2021 

 

WIST U DAT….. 
Wist u dat…zowel de leerlingen als leraren ontzettend blij zijn om elkaar weer op school te 
ontmoeten?! 
Wist u dat… de leerlingenraad coronaproof vergaderd heeft?! 
 
Did you know… both students and teachers are very happy to be back at school again?! 
Did you know… the student council has met coronaproof ?! 

 
ALGEMEEN  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wij willen u nogmaals attent maken op onderstaande regels vanuit het RIVM. 
 
Gym 
In de maand Maart zullen de kinderen nog niet in de gymzaal sporten. Op de ‘normale 
gymdag’ zullen zij buiten extra bewegen wanneer het weer dat toelaat. We vragen u op deze 
dag uw kind(eren) makkelijk zittende kleding te laten dragen. 
 
Neusverkouden kinderen  
In de nieuwste versie van de beslisboom m.b.t. thuisblijven/naar school kunnen gaan, is 
opgenomen dat ook kinderen bij neusverkoudheid thuis moeten blijven en wordt het advies 
gegeven te laten testen. In de bijlage vindt u nogmaals de beslisboom. 
  
Quarantaine bij coronabesmetting 
Als een leerkracht of kind uit een bepaalde groep positief getest is op corona moeten alle 
klasgenoten en de leerkracht direct minimaal 5 dagen in quarantaine gaan. Zij kunnen zich 
na 5 dagen laten testen en mogen bij een negatieve uitslag uit quarantaine. Het testen van 
kinderen na een besmetting in de klas is uw eigen keuze. Indien uw kind niet getest wordt op 
dag 5, duurt de quarantaine nog 5 dagen langer (in totaal 10 dagen). 
Als uw kind in quarantaine moet, omdat er een besmetting is in de klas, hoeven andere 
gezinsleden niet in quarantaine.  
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Let op: 

• Indien uw kind (of een gezinslid) besmet is met het corona-virus, vragen we u 
dit meteen door te geven op school. U kunt dit doen door een mail te sturen naar de 
leerkracht(en) van uw kind én naar aantheike@veldvest.nl. Er zal dan contact met u 
worden opgenomen.  

• Berichtgeving aan de ouders en leerlingen van de groep over een besmetting gebeurt 
anoniem . 

• Deze handelswijze (voorgeschreven door het ministerie van OCW) betekent dat op 
elk moment van de dag het besluit kan moeten worden genomen een groep 
leerlingen naar huis te sturen, of niet op school te laten komen.  

• Afhankelijk van de situatie zal online onderwijs zo spoedig mogelijk opstarten.  

• Het (wel of niet) laten testen van uw kind(eren) is uiteraard een keuze en 
verantwoordelijkheid van u als ouder(s). U vraagt zelf de test aan en gaat zelf met uw 
kind naar de teststraat. Indien kinderen niet getest worden, houdt dit automatisch 
een quarantaine van 10 dagen in. Leerlingen in quarantaine kunnen lessen in de 
groep online volgen.  

• Na 5 dagen mogen kinderen waarvan de ouders schriftelijk (via de mail aan de 

leerkracht) hebben laten weten dat de leerling getest is en de uitslag negatief is, 

weer naar school. De andere leerlingen blijven 10 dagen in quarantaine en mogen 

dan, mits ze geen klachten hebben, weer naar school. 

 

Dear Parent(s)/Guardian(s), 

We would like to draw your attention to the following rules from the RIVM. 

Gym 
In the month of March the children will not exercise in the gym yet. On the "normal gym day" they 

will exercise extra outside when the weather permits. We ask you to let your child(ren) wear 

comfortable clothing on this day. 

Nose cold children 
In the latest version of the decision tree regarding staying at home / being able to go to school, it is 

stated that children must also stay at home if they have a cold and the advice is given to have them 

tested. In the appendix you will find the decision tree again. 

Quarantine in case of corona infection 
If a teacher or child from a certain group has tested positive for corona, all classmates and the 

teacher must immediately go into quarantine for at least 5 days. They can have themselves tested 

after 5 days and are allowed to leave quarantine if the result is negative. Testing children after an 

infection in the classroom is your choice. If your child is not tested on day 5, the quarantine will last 

another 5 days (10 days in total). 

If your child has to be quarantined because of an infection in the classroom, other family members do 

not need to be quarantined. 
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Please note: 
•  If your child (or a family member) is infected with the corona virus, we ask you to report this  

immediately at school. You can do this by sending an email to your child's teacher (s) and to  
aantheike@veldvest.nl. You will then be contacted. 

• Reporting to the parents and students of the group about an infection is done anonymously. 
• This procedure (prescribed by the Ministry of Education, Culture and Science) means that at  

any time of the day the decision may have to be taken to send a group of students home or  
not to allow them to attend school. 

• Depending on the situation, online education will start as soon as possible. 
• Having your child(ren) tested (or not) is of course a choice and responsibility of you as the  

parent(s). You request the test yourself and take your child to the test street yourself. If  
children are not tested, this automatically implies a quarantine of 10 days. Quarantined  
students can take classes in the group online. 

• After 5 days, children whose parents have informed the teacher in writing that the student  
has been tested and the result is negative, may go back to school. The other students remain  
in quarantine for 10 days and are then allowed to go back to school, provided they have no  
complaints. Team basisschool aan ’t Heike 

 
Personele ontwikkelingen 
Mireille Hoffman heeft laten weten dat ze een andere uitdaging aangaat. Na de meivakantie 
gaat zij zich volledig richten op haar eigen onderneming.  
Wij vinden het erg jammer, maar wensen haar veel succes! 
De dag dat Mireille lesgeeft in groep 3/4 zal worden overgenomen door Wendy van Ginkel. 
De overige werkzaamheden van Mireille worden hoogstwaarschijnlijk tot de zomervakantie 
intern opgevangen.  
 
Berichtje namens Mireille 
Beste ouders, 

De afgelopen anderhalf jaar heb ik met veel plezier rgewerkt op Aan ’t Heike. Ik heb mijn 

collega’s leren kennen als zeer betrokken en enthousiaste leerkrachten en heb met de 

kinderen een fijne band op kunnen bouwen. Ook met jullie als ouders heb ik prettig contact 

gehad. 

Toch heb ik besloten de school te verlaten en mij volledig te gaan richten op mijn eigen 

onderwijsadviesbureau, waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van talenten bij kinderen. 

Hier ligt mijn passie en ik heb dan ook de knoop doorgehakt en besloten mijn hart hierin te 

volgen. 

Dat betekent dat ik tot de meivakantie nog op school ben. 

Ik wil jullie bedanken voor de prettige samenwerking en hoop jullie in de toekomst nog een 

keer tegen te komen! 

Hartelijke groet, 

Mireille 
 
Personnel developments 



4 
 

Contact Basisschool aan ’t Heike:  Heike 19 5508 PA Veldhoven Telefoon: 040-2532774  aantheike@veldvest.nl 

 
 

Mireille Hoffman has announced that she is taking on a different challenge. After the May holiday, 

she will fully focus on her own company. 

We are very sorry, but wish her the best of luck! 

The day that Mireille teaches in group 3/4 will be taken over by Wendy van Ginkel. Mireille's other 
activities will most likely be taken care of internally until the summer holidays. 
 
Message on behalf of Mireille 
Dear parents, 

For the past eighteen months I have enjoyed working at  Aan 't Heike. I got to know my colleagues as 

very committed and enthusiastic teachers and I was able to build a good relationship with the 

children. I also had pleasant contact with you as parents. 

Still, I have decided to leave school and focus entirely on my own educational consultancy, with a 

focus on developing talents in children. This is where my passion lies and I made the decision to follow 

my heart in this. 

That means that I will be at school until the May holidays. 
I want to thank you for the pleasant cooperation and hope to see you again in the future! 

Sincerely, 

Mireille 

UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2 
Wat fijn om elkaar weer te zien na de vakantie. We hebben 

heerlijk samen kunnen spelen, vooral veel buiten met dit mooie 

weer. Voor de vakantie hebben we het thema ruimte 

afgesloten. Nu gaan we aan de slag met het thema boerderij. 

Deze week zijn we begonnen met een vertelplaat. We weten nu 

wie er om de boerderij wonen en welke dieren en rondlopen. 

De dierengeluiden kunnen we ook erg goed na doen!  

How nice to see each other again after the holidays. We had a great time playing together, especially 

outside in this beautiful weather. We closed off the theme space for the holidays. Now we get started 

with the theme farm. This week we started with a storytelling picture. We now know who lives 

around the farm and which animals walk around there. We can also imitate the animal sounds very 

well! 

  



5 
 

Contact Basisschool aan ’t Heike:  Heike 19 5508 PA Veldhoven Telefoon: 040-2532774  aantheike@veldvest.nl 

 
 

Groep 3-4 
Wat was het weer fijn om iedereen maandag weer te zien na de vakantie. Voor de vakantie 
hadden we ook al een hele tijd samen gewerkt en gespeeld. 
Groep 4 heeft deze week kennis gemaakt met de digitale tijd. Dat was toch wel weer even 
wennen. 
De kinderen hebben gezien dat de bloembollen die we geplant hebben aan het groeien zijn. 
We zijn benieuwd welke bloemen allemaal gaan bloeien en hoe mooi ze zijn. Misschien gaan 
we ook nog bloemen zaaien.  
 
Ja, groep 3 heeft deze week -aai, -oei, -ooi woorden leren lezen.  
Groep 4 heeft moeilijke -aai, -oei, -ooi woorden leren schrijven waar ook nog een andere 
spellingscategorie inzit.  
 

Huiswerk 
Op dinsdag moeten de kinderen weer steeds het huiswerkmapje mee naar school nemen. 

De kinderen die het huiswerkmapje niet bij zich hadden hebben het huiswerk los mee 

gekregen. Voor groep 3 zit er vanaf deze week ook een rekenblad bij. Deze bladen hebben 

vooral tot doel om het automatiseren van de sommen te stimuleren. 

How nice it was to see everyone again on Monday after the holidays. Before the holidays we had also 
worked and played together for a long time. 
Group 4 was introduced to the digital age this week. That took some getting used to. 
The children have seen that the flower bulbs that we have planted are growing. We are curious which 
flowers will bloom and how beautiful they are. Maybe we will also sow flowers. 
 
Yes, group 3 has learned to read words this week. 
Group 4 learned to write difficult words with a different spelling category such as -aai, -oei, -ooi. 

Homework 
On Tuesday, the children have to take the homework folder to school again. The children who did not 

have the homework folder with them were given the homework separately. For group 3 there is also a 

spreadsheet from this week. The main purpose of these sheets is to stimulate the automation of 

sums. 
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Groep 5-6 
Huiswerk 
Zoals u wellicht al gezien heeft hebben de leerlingen dinsdag weer huiswerk mee gekregen. 
Vanaf deze week maken de leerlingen weer elke week een blad uit het rekenboekje met 
redactiesommen en een blad van spelling of grammatica. Op dinsdag wordt het huiswerk 
weer mee naar school gebracht en kijken we het na. Het huiswerk voor de week erna gaat 
dan weer mee naar huis.  
 
Gezocht 
Tijdens de thuiswerkperiode zijn er bij enkele leerlingen nog wat spullen thuis achter 
gebleven, denk hierbij aan (werk)boeken, schriften en kleurpotloden. We hebben nog niet 
alles terug.  
Wilt u even bij uw zoon/dochter navragen of hij/zij iets mist en hier samen naar op zoek 
gaan? Zodat het weer snel terug op school is. Alvast bedankt.  
 
Homework 
As you may have seen, the students were given homework again on Tuesday. From this week 
onwards, the students will make a sheet from the math booklet with word problems and a sheet of 
spelling or grammar every week. On Tuesday, the homework is brought back to school and we check 
it. The homework for the following week is then taken home. 

 
Wanted 
During the homework period, some students still left behind some things at home, such as (work) 
books, exercise books and colored pencils. We don't have everything back yet. 

Would you like to check with your son/daughter if he/she is missing something and look for it 
together? So that it is back to school quickly. Thanks in advance. 

 
Groep 7-8 
Na de vakantie zijn we weer goed gestart in de groep. We hebben het huiswerk maken weer 

opgepakt, dit bespreken we elke dinsdag.   

Ook bij de zaakvakken zijn we weer verder gegaan. Bij aardrijkskunde is  het thema 

Waterland afgerond met een toets en staat bij geschiedenis de volgende toets gepland. Bij 

natuur zijn we gestart met een thema dat gaat over constructie, bijvoorbeeld het bouwen 

van een achtbaan. Welke materialen zijn er nodig? Hoe wordt alles op een veilige en stevige 

manier aan elkaar vastgemaakt? Welke profielen zijn er?  

Natuurlijk is het dan extra leuk om dit ook in de praktijk uit te gaan werken. Dit gaan de 

kinderen dan ook tijdens de komende crealessen doen. Ze mogen met hun schoudermaatje 

zelf een constructie bouwen van papier, stokjes of karton.  

De kinderen zijn deze week bij taal druk bezig met het maken van hun eigen reisfolder van 

China. Ze zoeken een paar bezienswaardigheden uit waar ze kort over schrijven. De 

bedoeling is dat kinderen van hun eigen leeftijd nieuwsgierig worden en geïnteresseerd zijn 

in de reis. En dan hopen dat we weer snel op reis mogen…. 
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Tijdens de rekenlessen bij groep 8 staat meten dit blok centraal. De kinderen hebben ook de 

opdracht gekregen om eens te snuffelen in koelkast en voorraadkast en daarbij op zoek te 

gaan naar het inhoudsmaten en gewichten die erop staan. Verder is het natuurlijk heel goed 

om te bakken en te koken, op die manier leren kinderen in de praktijk om te gaan met 

maten en gewichten. Er gaven al veel kinderen aan dat ze wel iets lekkers willen gaan 

maken……. 

Groep 7 rondt deze week blok 7 af bij rekenen, daarbij wordt getoetst op het maken van 

sommen met meerdere bewerkingen en interpreteren en vergelijken van grafieken. 

Er is dus weer hard gewerkt en….. we hebben natuurlijk ook van het mooie weer genoten! 

 

After the holiday we got off to a good start in the group. We have taken up homework again, we 

discuss this every Tuesday. 

We also continued with the case subjects. In geography, the theme Waterland has been completed 

with a test and the next test is planned for history. At nature we started with a theme that is about 

construction, for example building a roller coaster. What materials are needed? How is everything 

connected in a safe and secure way? Which profiles are there? 

Of course it is extra fun to also work this out in practice. The children will do this during the coming 

crealessons. They are allowed to build a construction of paper, sticks or cardboard with their shoulder 

buddy. 

This week the children are busy making their own travel brochure of China. They pick out a few sights 

that they write about briefly. The intention is for children of their own age to become curious and 

interested in the journey. And then hope that we can travel again soon…. 

During the math lessons in group 8, measuring is central. The children have also been instructed to 

rummage through the refrigerator and pantry and look for the measures and weights on them. 

Furthermore, it is of course very good to bake and cook, in this way children learn to deal with 

measures and weights in practice. Many children have already indicated that they want to make 

something tasty ……. 

This week, group 7 completes block 7 with calculations, testing on making sums with multiple 

operations and interpreting and comparing graphs. 

So we worked hard again and… .. of course we also enjoyed the beautiful weather! 

 

 

 


