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Nieuwsbrief 16    

 25 maart 2021 

 

WIST U DAT….. 
Wist u dat…de VIPmiddag gistermiddag zeer geslaagd is?! 
Wist u dat…ons team een nieuw koffiezetapparaat heeft, waar we ontzettend blij mee zijn?! 
Wist u dat…het schoolfruit weer gestart is en we zelfs rettich en bleekselderij geproefd 
hebben?! 
 
Did you know...the VIP afternoon yesterday afternoon was very successful ?! 
Did you know...our team has a new coffee machine, which we are very happy with ?! 
Did you know...the school fruit has started again and we even tasted radish and celery ?! 

 
ALGEMEEN  

 
Gevraagd/gezocht  
Gezocht: schaakstenen en een schaakbord. 

Door de ideeënbus op de gang kwam het idee om een schaakbord te kopen voor school. Als 
u eventueel een schaakbord en schaakstenen heeft is dit heel erg welkom. 

Groeten, de leerlingenraad. 

Gevraagd: 
Beste ouders en leerlingen van basisschool aan ´t Heike. 

Wij willen namens de leerlingenraad een schoolbibliotheek maken. Wij kregen het idee van 
een leerling hij wou een schoolbibliotheek. We Hebben het besproken en we willen 
proberen een schoolbibliotheek te maken, maar daar hebben we u hulp ook voor nodig. 
Hebben jullie nog boeken die jullie niet lezen? (goede kwaliteit boeken zou fijn zijn.) Kijk of je 
nog boeken hebt boeken die jullie zelf niet gebruiken want wij zijn druk bezig om het te 
regelen. Wij zijn in alle klassen geweest om te vragen welke boeken ze willen. Dat zijn 
fantasie boeken en informatie boeken etc. Zoek boeken waarvan je denkt dat kinderen van 
groep 1 t\m 8 ze leuk zullen vinden. Bedankt dat jullie ook willen helpen! 

Met vriendelijke groet de leerlingenraad. 
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Wanted  

Wanted: chess pieces and a chessboard. 

The idea box in the hall gave the idea to buy a chessboard for school. If you possibly have a 

chessboard and chess pieces, this is very welcome. 

Greetings, the student council 

Asked: 
Dear parents and pupils of primary school aan 't Heike. 

We want to create a school library on behalf of the student council. We got the idea from a student 

who wanted a school library. We've discussed it and we want to try to make a school library, but we 

need your help for that too. Do you have any books that you don't read? (good quality books would 

be nice.) Check if you have any books that you are not using yourself because we are busy arranging 

it. We have been in all classes to ask which books they want. These are fantasy books and information 

books, etc. Find books that you think children from group 1 to 8 will like. Thanks for helping out too! 

Kind regards, the student council. 

Nieuws van Nummereen 
Dagopvang 
We zijn vorige week met het nieuwe thema ‘Ik ga bloemen zaaien en verkopen’ gestart. Als 

introductie voor de peuters kochten we tulpen die we hen lieten zien en ontdekken. Zo 

waren de kinderen meteen bezig met kleuren en tellen. Vooral van het water geven werden 

ze heel enthousiast. Wat voelen ze zich dan groot, want dat zien ze van papa en mama thuis 

ook! Voor de baby’s maakten we voelzakjes, zodat ook zij op een veilige manier kennis 

konden maken met bloemen. Ze vonden het reuze interessant! Deze week toveren we ons 

keukentje om tot bloemenkraam... Erg leuk! 

Clup 
Op de bso mogen we helaas nog steeds alleen maar noodopvang aanbieden. Dat betekent 

dat we veel minder Cluppers dan normaal ontvangen. De aanwezige kinderen zijn druk bezig 

om de ruimte in paassfeer te brengen. Takken zoeken, versieren en er ook zelfgemaakte 

eieren in hangen. Een supermooi gezicht, die fantasierijke creaties! Ondanks dat missen we 

de andere kinderen steeds meer en hopen we dat zij ook snel mogen komen! Langzaamaan 

gaan we richting de meivakantie. We hopen dat we dan volledig open mogen. We zijn er in 

ieder geval helemaal klaar voor! Het programma voor de meivakantie vind je op onze 

website: https://nummereen.com/meivakantie-2021/. 
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News from Nummereen 

Daycare 
Last week we started the new theme "I'm going to plant and sell flowers". As an introduction to the 
toddlers, we bought tulips that we showed them and explore. The children were immediately busy 
with coloring and counting. They were especially enthusiastic about the watering. How big they feel 
then, because they see that from mom and dad at home too! We made tactile bags for the babies, so 
that they too could get to know flowers in a safe way. They thought it was very interesting! This week 
we are transforming our kitchen into a flower stand ... Very nice! 

Clup 
Unfortunately, we are still only allowed to offer emergency accommodation at out-of-school care. 
That means that we receive a lot less Cluppers than usual. The children present are busy trying to 
bring the space into an Easter atmosphere. Find branches, decorate and also hang homemade eggs in 
it. A super beautiful sight, those imaginative creations! Despite that, we miss the other children more 
and more and we hope that they can come soon too! Slowly we are heading towards the May 
holiday. We hope that we can then open completely. In any case, we are completely ready for it! The 
program for the May holiday can be found on our website: https://nummereen.com/meivvakantie-
2021/. 

 

 

UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2 

    

Wat een gezelligheid in de groep! We hebben een koe en een paard in de klas. We melken 

de koe en spelen dat we echte ruiters zijn. We hebben natuurlijk ook een boerderij en een 

manege om mee te spelen. Ondertussen leren we alle woorden die horen bij de boerderij. 

We hebben al heel veel geleerd over de dieren die wonen op de boerderij, we weten hoe de 

baby's heten en welke geluiden de dieren maken. Volgende week gaan we verder met het 

oogsten en leren we alles over de gewassen. Nog even en we zijn zelf echte boeren en 

boerinnen! 

What fun in the group! We have a cow and a horse in the classroom. We milk the cow and pretend to 

be real riders. Of course we also have a farm and a riding school to play with. In the meantime we 

learn all the words that belong to the farm. We have already learned a lot about the animals that live 

on the farm, we know the names of the babies and what sounds the animals make. Next week we will 

continue harvesting and learn all about the crops. In a little while we will be real farmers and peasant 

women ourselves!   

https://nummereen.com/meivvakantie-2021/
https://nummereen.com/meivvakantie-2021/
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Groep 3-4 
 
Lentekriebels.  
Vorige week was de week van de lentekriebels. In de groep is er 

gesproken over bloot zijn. Bloot zijn in verschillende situaties kan 

voor iedereen anders zijn en de regels en gewoontes verschillen 

per situatie. Iedereen vindt andere dingen fijn en minder fijn. 

Sommige kinderen vinden het niet erg als andere mensen hen 

bloot zien, maar andere kinderen hebben dat liever niet. De 

lichamelijke verschillen tussen jongens en meisjes zijn 

besproken. Vandaag hebben we gehad over de geboorte. Een 

aantal kinderen wisten waar ze geboren waren en hoe bijv. thuis, 

in het ziekenhuis, onder water, met een keizersnede... De kinderen waren erg betrokken bij 

deze lessen.  

Naast de lentekriebels is er vorige week volop gesproken over de verkiezingen. Waar is die 
grote tent voor die ineens op het mooie veld staat? Wat wordt daar gedaan? Waarvoor is 
dat? Wat kun je kiezen.... 
 
Spring fever. 
Last week was the week of the spring fever. The group talked about being naked. Being exposed in 
different situations can be different for everyone, and the rules and customs differ from situation to 
situation. Everyone likes other things and likes them less.Some kids don't mind if other people see 
them naked, but other kids prefer not to. The physical differences between boys and girls have been 
discussed. Today we talked about the birth. A number of children knew where they were born and 
how, for example, at home, in the hospital, under water, with a caesarean section ... The children 
were very involved in these lessons. 
 
In addition to the spring fever, there was plenty of talk about the elections last week. What is that big 
tent for that is suddenly on the beautiful field? What is being done there? What is that for? What can 
you choose .... 

 
Groep 5-6 
 
Find it! 
Een werkstuk maken, hoe doe je dat?  
Je moet op zoek naar informatie over een zelfgekozen onderwerp. Maar waar vind je die 
informatie? Wat is goede en betrouwbare informatie? 
Groep 5-6 is deze week gestart met het project Find It vanuit de bibliotheek. In dit project 
leren de leerlingen hoe je een keuze maakt voor een onderwerp, hoe je goede vragen stelt 
voor het maken van een werkstuk en hoe je op verschillende manieren aan informatie komt.  
Als ze informatie gevonden hebben, gaan ze deze informatie beoordelen en in eigen 
woorden zetten. Uiteindelijk maken ze hiervan een werkstuk.  
Het project bestaat uit 5 lessen, waarvan de de 3e les gegeven wordt door iemand vanuit de 
bibliotheek. De overige lessen doen we gezamenlijk in de klas. In elke les komt een 
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onderdeel van het maken van het werkstuk aan bod met als resultaat dat iedereen een eigen 
werkstuk maakt over een onderwerp en manier die bij hen past. 
Deze week hebben we onderzocht welke onderwerpen geschikt zijn en aanspreken. Aan de 
hand van een mindmap heeft iedereen het onderwerp verder uitgediept en zijn er vragen 
ontstaan voor het werkstuk. Volgende week gaan we onderzoeken welk type 
informatiezoeker iedereen is.  
 
Find it! 
How do you make a piece of work? 
You have to look for information on a chosen topic. But where can you find that information? What is 
good and reliable information? 
Group 5-6 started this week with the Find It project from the library. In this project, the students learn 
how to choose a topic, how to ask good questions for writing a paper and how to obtain information 
in different ways. 
When they have found information, they will assess this information and put it into their own words. 
Ultimately they turn this into a piece of work. 
The project consists of 5 lessons, of which the 3rd lesson is taught by someone from the library. We do 
the other lessons together in the classroom. In each lesson, part of the making of the paper is 
discussed, with the result that everyone makes their own paper on a subject and way that suits them. 
This week we investigated which topics are suitable and appealing. On the basis of a mind map, 
everyone has explored the subject further and questions have arisen for the paper. Next week we will 
investigate what type of information seeker everyone is. 

 
Groep 7-8 

Theoretisch verkeersexamen groep 7 
Woensdag 31 maart is het zover, de kinderen van groep 7 maken dan 
het verkeersexamen. 
Het is belangrijk dat uw kind daarvoor nog goed oefent thuis. 
Dit kan via de website;examenapp.vvn.nl 
Ook krijgen de kinderen een examen mee van 2018 en 2019 en een 
overzicht van de verkeersborden mee naar huis, zodat ze zich goed 
kunnen voorbereiden op dit examen. 
 

Cito entree- en eindtoets 
Entreetoets 
In de week van 13 april start de entreetoets voor groep 7. Deze toets zal verspreid worden 
over 6 ochtenden. De onderdelen rekenen en taal worden getoetst. Enkele weken na deze 
toets ontvangt u de uitslag in de vorm van een leerlingprofiel, hierop kunt u precies zien hoe 
uw kind alle onderdelen heeft gemaakt. Bij dit leerlingprofiel komt ook een voorlopig 
schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs. Dit advies is alleen gemaakt op basis van de 
gemaakte toets. 
De uitslag van deze toets wordt met u besproken tijdens het oudergesprek aan het einde 
van het schooljaar. 
 
Centrale Eindtoets 
Op 20,21 en 22 april wordt de eindtoets van groep 8 afgenomen. De Centrale Eindtoets 
toetst  de vaardigheden rekenen, taal en Wereldoriëntatie. Na de afname ontvangt u een 
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leerlingrapport. Hierop staat het toetsadvies voor het burgklastype wat het beste bij uw kind 
past. Als uw kind de toets beter maakt dan de het schooladvies, dan wordt het advies 
heroverwogen en nemen we contact met u op.  
 
Met groep 8 hebben we de afgelopen weken al geoefend op de vraagstelling van de toets, 
ook met groep 7 zullen we de kinderen voorbereiden op de toets middels een 
kennismakingsboekje. 
Het zou erg fijn zijn als uw geen afspraken plant bij bv.  de huisarts of orthodontist deze 

dagen. 

Theoretical traffic exam group 7 
Wednesday 31 March is the day, the children of group 7 will then take the traffic exam. 
It is important that your child practices well at home for this. 
This can be done via the website: examapp.vvn.nl  
The children also receive an exam from 2018 and 2019 and an overview of the traffic signs to take 
home, so that they can prepare well for this exam. 
 
Cito entrance and final test 
Entrance test 
In the week of April 13, the entrance test for group 7 will start. This test will be spread over 6 

mornings. The components of arithmetic and language are tested. A few weeks after this test you will 

receive the result in the form of a student profile, on which you can see exactly how your child has 

made all the parts. This student profile also includes preliminary school advice for secondary 

education. This advice is only based on the test taken. 

The result of this test will be discussed with you during the parent interview at the end of the school 

year. 

Central Final Test 
The final test for group 8 will be held on 20, 21 and 22 April. The Central Final Test tests the skills of 

arithmetic, language and World Orientation. After the administration you will receive a student 

report. It contains the assessment advice for the burgklastype that best suits your child. If your child 

passes the test better than the school advice, the advice will be reconsidered and we will contact you. 

With group 8 we have already practiced the questions of the test in recent weeks, also with group 7 

we will prepare the children for the test by means of an introductory booklet. 

It would be very nice if you did not schedule appointments with, for example, the general practitioner 

or orthodontist these days. 

 

 

 


