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Nieuwsbrief 25     

 5 maart 2020 

 

OUDERS GEZOCHT 
 
Dinsdag 10 maart rijden naar Theater de Schalm met groep 1-2. 
 
WIST U DAT….. 

 
WIST U DAT… iedereen van harte is uitgenodigd om donderdag 12 maart om 14.30 uur te 
komen kijken en luisteren naar de eindpresentatie van de ukelelebende van groep 5-6? 
 
WIST U DAT… het volgende week de laatste week is dat leerlingen zich in kunnen schrijven 
voor het schoolvoetbaltoernooi? Wil uw zoon/dochter mee doen? Schrijf dan nog snel in! 
 
WIST U DAT… we de Koningsspelen vieren op 10 april i.p.v. op 17 april? Dit doen we omdat 
de eindtoets van groep 8 dit jaar toevallig op die vrijdag valt.  
 
ALGEMEEN  

  

Coronavirus 
Zoals uit de mediaberichten van de laatste dagen blijkt, verspreidt het coronavirus zich 
steeds meer over Europa en dus ook in Nederland. Dit roept wellicht de vraag bij u op welke 
maatregelen wij als school treffen. 
 
Voor de laatste ontwikkelingen onderhouden we als school contacten met de lokale GGD. 
Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen worden met grote 
regelmaat aangepast aan actuele ontwikkelingen.  
Vooralsnog is er geen reden voor aanvullende maatregelen op school.  
Wel adviseren we u extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten binnen uw gezin die 
verband kunnen houden met het coronavirus (koorts in combinatie met luchtwegklachten 
zoals hoesten) zeker wanneer u recentelijk in één van de risicogebieden bent geweest. Neem 
bij twijfel altijd telefonisch contact op met uw huisarts en/of de lokale GGD. 
 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
11-03  Studiedag alle leerlingen vrij  
  
 
Bijlagen 
Infobrief Veldhoven Tennist groep 5-6 
Infobrief VLTC spelochtend 
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De belangrijkste maatregelen die iedereen kan nemen: 
• Handen regelmatig wassen 
• Hoesten en niezen in de binnenkant van de ellebogen 
• Papieren zakdoekjes gebruiken 
 
In alle klassen hebben we aandacht besteed aan deze maatregelen. Tevens hebben we een 
filmpje gekeken van de WHO waarin uitgelegd wordt hoe je op een goede manier je handen 
kunt wassen.  
 
Mocht de situatie in de regio en/of op onze school veranderen, dan informeren we u 
natuurlijk zo snel mogelijk. 
 
Lineke Wijman, directeur 
 
 
Oudertevredenheidspeiling 
Afgelopen dinsdag heeft u via de mail een uitnodiging gehad met daarin een link om de 
oudertevredenheidspeiling in te vullen.  
Om een representatief beeld te krijgen van onze school is het van belang dat zoveel mogelijk 
gezinnen deelnemen aan deze peiling. Wij stellen daarom uw medewerking zeer op prijs. 
Heeft U de mail met daarin de link niet gekregen, hulp nodig of vragen? Laat het even weten 
aan Vera van der Velden of Lineke Wijman via aantheike@veldvest.nl. 

 
Wat een lol! 
Mooie uitdossingen, fantastische wagens, knutsels en zeer getalenteerde optredens! 
Wat hebben we weer kunnen genieten van 
een mooie carnavalsviering op 
basisschool Confettie Prettie! 
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Jammer genoeg is het mooie feestje weer voorbij, maar gelukkig hebben we de foto’s en 
herinneringen nog.  
 
Alle ouders nogmaals hartelijk dank voor de inzet en hulp. 
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Nieuws van Nummereen 
Clup 
Het komende thema voor de Clup is Lente. We gaan uitstapjes maken die te maken hebben 
met de natuur. Ook kunnen de Cluppers kiezen om deel te nemen aan de kunstklas of om te 
gaan sporten in de Atalanta. Dat beloofd weer een leuk thema te worden. Wij hebben er zin 
in! 
 
Dagopvang en peuterprogramma 
Het thema ‘ik verzorg mijn huisdier’ is tot zijn einde gekomen. De afgelopen weken hebben 
we ons bezig gehouden met knutselen omtrent het thema. Het is veel kinderen gelukt om de 
hondenknuffels te sorteren bij het juiste hok met de juiste kleur. Als afsluiter hebben we nog 
super leuke dierenmaskers gemaakt die de kinderen gelijk konden dragen tijdens Carnaval. 
We hebben met z’n  
allen de polonaise gelopen, met serpentine en confetti gespeeld en vrijdag zijn we met z’n 
allen naar de schooloptocht gaan kijken, super leuk en gezellig! 

 
 
 
 

 

UIT DE GROEPEN 
 

Groep 1-2 

Muziekfestival 2020 

Een aantal weken geleden heeft er in de nieuwsbrief een oproep gestaan om te rijden naar 
het muziekfeest in de Schalm. Dit muziekfeest vindt plaats in Theater de Schalm op dinsdag 
10 maart. Helaas hebben we nog lang niet voldoende ouders om hierheen te rijden. De 
intekenlijst hangt op de deur van de groep. Bij onvoldoende inschrijvingen kan het uitstapje 
helaas niet doorgaan. 

De planning ziet er als volgt uit:             

12:45 – Verzamelen bij Theater De Schalm 
13:00 – Plaats nemen in de zaal  
13:15– Start voorstelling 
14.50 - Einde voorstelling 
 
Aan de waterkant 
Helaas is het thema dino’s weer 
afgelopen. Wat een pret hebben 
we daarmee gehad. Gelukkig 
hebben we weer een nieuw erg 
leuk thema in de klas; Aan de 
waterkant. De kinderen hebben 
nagedacht over alle dieren die in of 
bij het water leven en deze 
getekend op een blaadje. Verder 
hebben we een (levensgrote) octopus geknutseld, de kinderen zijn weer razend enthousiast! 
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Groep 3-4 
Wat een beestenboel 
Wat zijn de kinderen trots op de mooie knutselwerkjes! 

 

Gym 

Voor de gymles is het belangrijk dat de kinderen steeds gymkleren en gymschoenen bij zich 
hebben. Als kinderen niet alle gymspullen bij zich hebben kunnen ze niet mee naar de gym.  
 

 

 

Groep 5-6 
Carnaval 
Wat hadden we een 
gezellige carnavalsdag op 
vrijdag voor de vakantie. 
Iedereen zag er 
fantastisch uit!  
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Eindtoernooi Veldhoven tennist! 
Op zaterdag 14 maart zullen twee leerlingen van groep 5-6 deelnemen aan het eindtoernooi 
van Veldhoven tennist. Voor leerlingen die niet mee kunnen doen, maar wel graag meer 
kennis zouden willen maken met tennis is hierover informatie te vinden in de bijlagen bij 
deze nieuwsbrief.  

 

Groep 7-8 
Aanmelden Voortgezet Onderwijs 
Voor de leerlingen van groep 8 is het deze week een speciale week. Zij gaan 
zich aanmelden op het Voorgezet Onderwijs. De kinderen hebben allemaal 
een school gekozen waar ze graag naar toe gaan. Nu afwachten en duimen of ze worden 
aangenomen. 

De centrale eindtoets 2020 
De kinderen uit groep 8 krijgen deze week een informatiefolder van de  
centrale eindtoets mee, voor ouders. In deze folder wordt antwoord gegeven 
op o.a. de volgende vragen: 

• Wat is de Centrale eindtoets? 

• Hoe bereid ik mijn kind voor?  

• Uitleg van het leerlingrapport 

• Voorbeeldopgaven 
De eindtoets wordt 15, 16 en 17 april afgenomen. 
Mocht u verder nog vragen hebben over de eindtoets, dan kunt u altijd bij de leerkracht 
terecht. 
 

Verkeersexamen groep 7  
Op 2 april zal het theoretisch verkeersexamen worden afgenomen, dit gebeurt gewoon op 
school. De komende weken oefenen we tijdens de verkeerslessen enkele examens. Ook 
thuis kan uw kind zich voorbereiden op dit examen op de examenwebsite: examen.vvn.nl  
Uw kind krijgt deze week een folder mee met nog wat extra informatie. 

 

 

DAF museum 
Waar ben je als fietser goed te zien 
voor een vrachtwagenchauffeur? Hoe 
moeilijk is het om auto te rijden? Hoe 
leuk is het niet om eens op de plaats 
van een bestuurder te zitten. 
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Afgelopen dinsdagochtend hebben 
we in het DAF museum echt inzicht 
gekregen in de dode hoek. De 
kinderen hebben zelf in een 
vrachtwagen kunnen zitten en gezien 
dat je echt flink afstand moet houden. 
Op het verkeersplein hebben ze 
verschillende spelletjes kunnen doen, 
allemaal m.b.t. verkeer en als 
afsluiting een leuke speurtocht door het 
museum. Een leuke en leerzame ochtend. 
Nogmaals dank aan de (groot) ouders die mee 
zijn gegaan. 

 


