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Nieuwsbrief 17    

 8 april 2021 

ALGEMEEN  
 
Raad van toezicht 
Bij de start van het schooljaar 2020-2021 heeft Jos de Mönnink laten weten dat hij zijn functie als 
voorzitter van het college van bestuur van stichting Veldvest met ingang van 1 september 2021 

neerlegt. In de bijlage treft u informatie aan namens de raad van toezicht. 
 
Supervisory Board 
At the start of the 2020-2021 school year, Jos de Mönnink has announced that he will step down from 
his position as chairman of the executive board of the Veldvest foundation with effect from 1 
September 2021. In the appendix you will find information on behalf of the supervisory board. 

 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021 
De oudercommissie wil de ouders die de vrijwillige ouderbijdrage nog niet betaald hebben 
nogmaals vriendelijk verzoeken dit alsnog te doen. In de bijlage treft u hierover uitgebreide 
informatie.  

Hartelijk dank namens de oudercommissie, 
Sander Pickhard 

Voluntary parental contribution 2020-2021 

The parents' committee would again kindly request the parents who have not yet paid the voluntary 

parental contribution to do so. You will find detailed information about this in the appendix. 

Thank you on behalf of the parent committee, Sander Pickhard 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
20-04  t/m 22-04 Centrale Eindtoets groep 8 
23-04  Koningsspelen 
26-04  Studiedag alle leerlingen vrij 
27-04  Koningsdag iedereen vrij 
30-04  12.15 uur start Meivakantie t/m vrijdag 14 mei 
  
  
Bijlagen 
Bericht namens raad van toezicht 
Brief oproep ouders GMR 
Uitnodiging GGD ouderavond ‘Lentekriebels’ 
Nieuwsbrief GGD ‘Testen bij kinderen’ 
Brief ouderbijdrage/parental contribution 
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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GMR Verkiezingen/Elections 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Donderdag 20 mei 2021 worden de jaarlijkse verkiezingen gehouden voor de 
GMR. U kunt zich ook kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de GMR.  
In de bijlage treft u hierover uitgebreide informatie. 

Met vriendelijke groet 
Monique Hovens | Secretaris GMR 

Dear Parents Guardians), 
The annual elections for the GMR will be held on Thursday 20 May 2021. You can also apply for 
membership of the GMR. 
You will find detailed information about this in the appendix. 

Sincerely, Monique Hovens | Secretary GMR 

 
GGD-Zuidoost 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor een digitale ouderavond over relationele en 
seksuele opvoeding. Normaal gesproken worden deze ouderavonden verzorgd op locatie. 
Omdat dit nu niet gaat, bieden we deze avond digitaal aan voor alle ouders in onze regio. 
Tevens ontvangt u in de bijlage uitleg over ‘Testen bij kinderen’.  
 

Met vriendelijke groet, 
Emmy Thijssen - van Loon en Ilse Knoops 

                                 Consulenten Gezondheidsbevordering 

Dear Parents Guardians), 
In the attachment you will find the invitation to a digital parents' evening about relational and sexual 
education. Normally, these parent evenings are provided on location. Because this is not possible 
now, we offer this evening digitally for all parents in our region. 
You will also receive an explanation about "Testing with children" in the appendix. 

Sincerely, Emmy Thijssen - van Loon and Ilse Knoops  Consultants Health promotion 

UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2 
Thema ‘Boerderij’ 
Deze week sluiten we het thema boerderij af en starten we met ons nieuwe thema: prinsen 

en prinsessen. Bij het thema boerderij 
hebben we van alles geleerd over de 
dieren, hun baby's, de gewassen en het 
oogsten. De klas was volledig omgetoverd 
tot een boerderij en vorige week had juf 
Michele zelfs twee echte kuikentjes 
meegenomen, wat was dat schattig!  

Bij het thema prinsen en prinsessen gaan 
we aan de slag met kastelen en ridders, 
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want die horen er natuurlijk ook bij. We leren weer veel nieuwe woorden, maken mooie 
knutselwerkjes en wie weet tot wat voor prachtig speellandschap de klas nu weer wordt 
omgetoverd. 

Met het prachtige weer hebben we vorige week lekker veel buiten gespeeld. 

This week we will close the farm theme and start with our new theme: princes and princesses. With 
the farm theme we learned a lot about the animals, their babies, the crops and the harvesting. The 
class had been completely transformed into a farm and last week Miss Michele even brought two real 
chicks, how cute that was! 

With the theme of princes and princesses, we will work with castles and knights, because they are of 
course also part of it. We learn a lot of new words, make beautiful crafts and who knows what 
beautiful playground the class will now be transformed into again. 

With the beautiful weather we played a lot outside last week. 

Groep 3-4  
Lente 
In het kader van de lente had juf Michelle vandaag kuikentjes 

meegebracht.                     Natuurlijk hebben wij ze allemaal mogen 
bewonderen. 

 

 
 
As part of the springtime, Miss Michelle had brought 

chicks today.                     Of course we have been able to 
admire them all. 

 
 

 
Groep 5-6 
Demonstratie proefjes 
Wanneer is een drol perfect? Hoe werkt een windje in je 
lichaam? Dat heeft groep 5-6 afgelopen week uitgezocht en 

uitgewerkt in beschrijvingen van 
proefjes tijdens de taallessen van 
thema ‘Spijsvertering’. In de 
beschrijvingen van de proefjes 
hebben de kinderen de woorden 
en vaardigheden die tijdens dit thema aan bod zijn gekomen 
terug laten komen. Natuurlijk werden de proefjes ook door 
enkele kinderen gedemonstreerd. 
 
When is a turd perfect? How does a wind work in your body? Group 5-6 
researched this last week and elaborated it in descriptions of 
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experiments during the language lessons of the Digestion theme. In the descriptions of the 
experiments, the children have reflected the words and skills that were discussed during this theme. 
Of course, the experiments were also demonstrated by a few children. 

 
Sommige kinderen hadden voor een proefje uit eigen ervaring gekozen. We hebben naast de 

‘perfecte drol’ en de ‘scheet uit de fles’ een kleurenexplosie 
gezien en bekeken hoe je slijm kunt maken.  
 
Some children chose an 
experiment from their own 
experience. In addition to the 
"perfect turd" and "fart from 
the bottle", we saw a color 
explosion and how to make 
slime. 

  
Wat een ontdekkingen allemaal!           What discoveries! 

 

Groep 7-8 
Verkeersexamen 
Alle kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor het 
examen, gefeliciteerd allemaal!  Als cadeautje hebben 
de kinderen een sleutelhanger gekregen. Er ligt ook 
nog een diploma voor ze klaar. Deze krijgen ze als ook 
het praktisch verkeersexamen positief is afgerond. 
Het is, door de corona, nog niet duidelijk wanneer dit 
examen afgenomen gaat worden. Groep 8 moet dit 
praktijkexamen ook nog afnemen. We houden u hier 
natuurlijk van op de hoogte. 

Traffic exam 
 All children from group 7 passed the exam, congratulations 
everyone! The children received a key ring as a gift. There is also a diploma ready for them. They 
receive this when the practical traffic exam has also been passed. Due to the corona, it is not yet clear 
when this exam will be taken. Group 8 must also take this practical exam. We will of course keep you 
informed about this.      

Huiswerk/ agenda 
Steeds vaker komt het voor dat kinderen hun agenda niet bij zich hebben, 
dat werkboekjes van de zaakvakken nog thuis liggen na het leren van een 
toets of dat spullen kwijt zijn geraakt. 
De werkboekjes voor de zaakvakken hebben de kinderen nodig om de 

toetsen te leren, maar zijn daarna weer nodig in de klas. U zult begrijpen dat we voor elk 
kind maar 1 boekje hebben en het dan ook belangrijk is om hier zorgvuldig mee om te gaan. 
De schoolagenda is nodig, zodat de leerlingen weten wanneer ze huis- of leerwerk hebben 
en leren hoe ze hiermee om moeten gaan. 
We hebben in de klas dan ook de tip besproken om je huiswerk en schoolspullen altijd te 
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bewaren in je schooltas, zodat de spullen elke dag mee naar school gaan.  
Het is goed dat de kinderen van groep 7-8 leren om hier zelf verantwoordelijk voor te zijn. 
Wel is het natuurlijk prettig dat u als ouder, uw kind daarbij ondersteunt en helpt. 
 
Homework / agenda 
It is increasingly common that children do not have their diary with them, that workbooks of the 
business subjects are still at home after learning for a test or that items have been lost. 

The workbooks for the business subjects are needed by the children to learn for the tests, but are then 
needed again in the classroom. You will understand that we only have 1 booklet for each child and it 
is therefore important to handle this carefully. 
The school diary is necessary so that the students know when they have homework or apprenticeships 
and learn how to deal with it. 
We therefore discussed the tip in class to always keep your homework and school supplies in your 
school bag, so that the things go to school every day. 
It is good that the children of group 7/8 learn to be responsible for this themselves. It is of course nice 
that you as a parent support and help your child in this. 


