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Nieuwsbrief 16     

 13 december 2018 

ALGEMEEN 
 

Toestemming beeldmateriaal en uitwisseling van gegevens 
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. 
Voor onze school betekent dit dat we voor heel veel zaken 
(opnieuw) toestemming moeten vragen aan de ouders.  
Op basisschool aan ’t Heike vinden we het heel erg belangrijk 
om aan jullie als ouders te laten zien waar we mee bezig zijn 

en wat we belangrijk vinden.  

Vandaag krijgt uw kind een formulier mee naar huis, waarop 
u kunt aangeven of u toestemming geeft voor plaatsing van 
beeldmateriaal van uw kind(eren) op diverse media en voor 
de uitwisseling van gegevens. U kunt het ingevulde formulier 
inleveren bij de leerkracht of op de administratie van de 

school.  

Bijgevoegde foto’s zijn genomen tijdens de 
sinterklaasviering. Om te voorkomen dat we in de toekomst 
alleen dit soort beelden kunnen laten zien willen we u vragen 
het formulier in te vullen. We willen graag u en  
anderen kunnen laten zien wat de kinderen allemaal doen 
hier op school! 

 
 

Hartelijk dank voor de moeite!  
Met vriendelijke groet, Lineke Wijman 

 

 
 

Belangrijke data 
13-12  Rapportgesprekken groep 1 t/m 8 
20-12  Kerstviering 
21-12  Start kerstvakantie om 12.15 uur t/m 06-01-2019 
 
  
Bijlagen 
Informatiebrief Veldhoven Danst! 
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Kerstviering 

Over precies één week, op donderdag 20 december, vindt onze 
jaarlijkse kerstviering plaats. In de klassen worden al de nodige 
voorbereidingen getroffen.  Om deze dag te laten slagen zijn er 
nog een aantal zaken die we onder de aandacht willen brengen.  
 
Kerstworkshops                        
De kinderen nemen in de ochtend, van 10.30 uur tot 12.15 uur, 
deel aan allerlei verschillende workshops.  
Hiervoor zijn we nog op zoek naar: 
- enkele ouders, opa’s en oma’s die deze ochtend kunnen 

komen helpen. Wanneer u tijd heeft om te helpen, kunt u dit 
doorgeven aan de leerkracht van uw kind; 

- restjes stof en/of oude sokken om te knutselen; 
- snoeiafval, groene takken e.d. voor het maken van 

kerststukjes. leerlingen die aan deze workshop deelnemen 
worden verzocht zelf wat groene materialen mee te nemen; 

- leerlingen die deelnemen aan de workshop kapper/make-up mogen zelf borstels, 
elastiek, nagellak, make-up e.d. meenemen. Uiteraard zijn er ook spullen op school 
aanwezig.  

 
Kerstdiner 

’s Avonds zal er in alle groepen een kerstdiner plaatsvinden. Voor dit diner is het 
de bedoeling dat alle kinderen enkele hapjes vanuit thuis meebrengen. Het is niet 
nodig om dit voor de hele klas te maken. Bij elke groep hangt een lijst waarop u 
kunt noteren welke hapjes uw zoon/dochter meebrengt naar het diner. We 
verzoeken eenieder deze lijst nog in te vullen. 
Heeft uw kind een allergie dan vragen 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: 

 Dit jaar gaan alle kinderen tot 15.00 uur naar school.  

 We vragen alle kinderen zelf een bord, beker, mes, lepel en vork mee te 
brengen. Deze graag in een plastic tas meenemen, voorzien van naam en klas. 

 De deuren van de school gaan om 17.15 uur open. Ouders of kinderen die 
nog hapjes komen brengen, kunnen deze in de klas zetten. Alle ouders en kinderen 
verwachten we daarna in de aula, waar de kinderen om 17.30 uur voor alle ouders 
een muzikaal optreden verzorgen; 

 Om 17.45 uur start het diner in de klas. Ouders kunnen hier helaas niet bij     
aanwezig zijn.  
Om 19.00 uur kunt u uw kind(eren) weer ophalen in de klas.  
 
Namens de kerstcommissie, Monique van Lieshout en Rian Huijbers 
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Nieuws van Nummereen  
Sinterklaas 
De Sint is weer vertrokken en we hebben met z’n allen ontzettend genoten! We hebben 
leuke activiteiten gedaan zoals een paard plakken, pietenmutsen bestempelen, pietengym  
(over daken lopen, koprollen maken, cadeautjes in de schoorsteen gooien, springen en door 
de schoorsteen kruipen), een stoomboot knutselen en daarna deed Sinterklaas er een zakje 
pepernoten en een mandarijn in; wat een verrassing! Ook hadden we op de groep een 
‘echte’ stoomboot gemaakt en hier zaten de kinderen dan in als pietjes. Of de pietenkleren 
aan om gewoon lekker te dansen op de muziek! Als afsluiting hebben we in samenwerking 
met school een sinterklaasviering gehad. Best een beetje spannend maar erg leuk! 

Vakantieclup  
Binnenkort kunnen we genieten van een heerlijke kerstvakantie. Tijdens de komende 
kerstvakantie is het thema ‘Het Nummereen Winterfestival’! Op de planning staan onder 
andere de vierde editie van de Clup Challenge, het ‘winterfest’ en een uitstapje naar de 
ijsbaan of het zwembad! We gaan er samen weer twee leuke weken van maken. Het 
complete programma is te vinden op www.nummereen.com/vakantieprogramma.  

We wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2018!  

 

 
UIT DE GROEPEN 
 
Groep 5-6 
Schoolschaatsen – herhaalde oproep 
Op vrijdag 21 december van 9.15 uur tot  10.05 uur mogen de kinderen van groep 5-6 gaan 
schoolschaatsen bij de schaatsbaan in Veldhoven Dorp (De Plaatse). Voor deze activiteit 

hebben we hulp nodig bij het brengen en weer ophalen van de 
kinderen. We vertrekken om 8.55 uur op school, 
zodat we ook echt om 9.15 uur op de schaatsbaan 
kunnen staan. Als u in de gelegenheid bent om te 
rijden, kunt u dat aangeven bij de leerkracht. Alvast 
dank!  
Tijdens het schaatsen zijn handschoenen verplicht. 
Uw kind mag eigen schaatsen meenemen. Mocht 

uw kind geen schaatsen hebben, kunnen deze geleend worden.  
 
Veldhoven danst! 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een informatiebrief voor alle leerlingen die zich 
hebben opgegeven om deel te nemen aan de show van Veldhoven danst! 
Ter aanvulling op deze brief is afgelopen maandag tijdens de les met de kinderen besproken 
dat ze tijdens de show witte, zwarte of grijze schoenen moeten dragen. De jongens moeten 
bovendien een blauwe spijkerbroek aandoen. Alle overige kleding wordt verzorgd door 
Dédé. 
 
 
 

http://www.nummereen.com/vakantieprogramma
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Groep 7-8  
Schoolschaatsen- herhaalde oproep 

Ook dit jaar gaan we met groep 7-8 schaatsen op de ijsbaan 
aan De Plaatse in Veldhoven Dorp. We zijn aan de beurt op 
vrijdag 21 december. We zullen op school vertrekken om 
9.45 uur. De kinderen krijgen vanaf 10.05 tot 10.55 uur 
schaatsles en mogen ook zelf schaatsen. De kinderen 
moeten deze dag op de fiets 
komen, ook zijn handschoenen 

verplicht. Uw kind mag eigen schaatsen meenemen. Mocht uw 
kind geen schaatsen hebben, kunnen deze geleend worden. Als 
ouder mag u natuurlijk komen kijken. Verder zijn we nog op zoek 
naar 1 of twee ouders die mee willen fietsen. 
 
Popsong     
Afgelopen dinsdag zijn de opnames geweest van de popsong. Dit was een heel mooie 
ervaring. De kinderen moesten in groepjes hun eigen lied inzingen. Het ging erg goed en de 
kinderen hebben veel complimenten gekregen! De opnames worden in de kerstvakantie 
gemonteerd door mensen van Art4U. We zijn erg benieuwd naar het resultaat.   
 

 
 
Vanuit het Voortgezet Onderwijs   
Sint Lucas 
Het Sint Lucas heeft de open dag op zaterdag 26 januari van 10.00 tot 16.00 uur. 
 
’t Antoon Schellenscollege 
’t Antoon Schellenscollege is een reguliere VMBO onderbouwschool waar de kinderen extra 
aandacht en ondersteuning krijgen. Na 2 jaar zijn de leerlingen klaar om hun opleiding op 
een andere school in klas 3 te vervolgen. 
De open dag is op woensdag 16 januari van 15.00 tot 18.00 uur. 
 
In de school,  hangt een poster met een overzicht van de open dagen van verschillende 
scholen in de regio. 


