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Nieuwsbrief 27     

 19 maart 2020 

 

ALGEMEEN  
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Allereerst wil ik u enorm bedanken voor alle hartverwarmende reacties die we van jullie 
hebben gekregen. Het bericht dat de school gesloten is tot in ieder geval 6 april heeft impact 
voor velen, maar de wijze waarop we dit samen dragen maakt me trots. 
Trots op onze kinderen, die zelf aan de slag gegaan zijn met het werk wat we meegegeven 
hebben… Trots op jullie als ouders die thuis werken, noodgedwongen thuiszitten of hard 
doorwerken in hun sector, maar toch jullie kinderen opvangen en aan de slag zetten…  Trots 
op het team dat zó hard gewerkt heeft en aan de slag is om alles klaar te maken voor de 
kinderen. Na het weekend ontvangt u een berichtje over het ophalen van weer een nieuw 
pakketje werk.  

Lineke Wijman, directeur 

 
Via onderstaande link vindt u een interessant artikel over hoe je met kinderen kunt spreken 
over het cornavirus.  
https://www.nu.nl/coronavirus/6037068/zo-praat-je-met-je-kind-over-coronavirus-
benadruk-wat-het-zelf-kan-doen.html 

 

 

Opvang op school 
Kinderen van ouders met vitale beroepen die de 
komende weken op school worden opgevangen, worden 
gevraagd hun (t)huiswerkpakketje mee te nemen, zodat 
ze hier ook op school mee aan de slag kunnen. De 
aanwezige juffen kunnen de kinderen hier uiteraard bij 
helpen.  

 

 
  

 

        www.basisschoolaantheike.nl      
 
 
 

https://www.nu.nl/coronavirus/6037068/zo-praat-je-met-je-kind-over-coronavirus-benadruk-wat-het-zelf-kan-doen.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6037068/zo-praat-je-met-je-kind-over-coronavirus-benadruk-wat-het-zelf-kan-doen.html
http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Brede School Veldhoven 
Sjors Sportief geannuleerd 

Op advies van het RIVM en lokale overheid- en gezondheidspartners is Brede 
School Veldhoven genoodzaakt om het project Sjors Sportief te annuleren. 
De opening stond gepland voor a.s. vrijdag 20 maart 16.00 u. Er wordt 
momenteel gesproken over de mogelijkheden het project op een later moment dit jaar of 
begin volgend schooljaar opnieuw in te plannen. Zodra zij hierover meer informatie hebben 
worden jullie geïnformeerd.   

Activiteiten Brede school Veldhoven tot meivakantie (binnen- en buitenschools) 
Projecten van Brede school Veldhoven binnen- en buitenschools worden geannuleerd t/m 
de meivakantie. Denk hierbij o.a. aan het tennis- en atletiekproject.  

Speciale online activiteiten door Brede School Veldhoven! 
Om de kinderen die thuis zitten, naast hun schoolwerk, nog een aantal ideeën te geven wat 
zij kunnen doen komende weken, zal Brede School Veldhoven via hun social media en 
youtube kanaal een aantal keer per dag een leuke thuisactiviteit delen.  
Dit zijn verschillende activiteiten, zoals een knutselwerkje, een beweegactiviteit, een leuke 
challenge of een proefje. Hebben de kinderen even geen idee wat te doen en is het 
schoolwerk af? Doe dan even een leuke online Brede School Veldhoven activiteit! Via 
onderstaande link zijn de video’s en leskaarten te vinden: 
https://www.youtube.com/channel/UCvdbuSIDHuEAAezNFsMk9yg/ 

 

Geannuleerde of te verzetten activiteiten 
Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus, het sluiten van 
scholen, sportclubs en andere organisaties kunnen een aantal reeds 
geplande activiteiten in de komende periode niet doorgaan.  
In overleg met de leerkrachten en de organiserende instanties zal 
bekeken worden of de activiteiten naar een later moment verplaatst 
kunnen worden.  

De volgende activiteiten gaan niet door of worden verzet: 
- 16 t/m 20 maart Lentekriebels – alle groepen 
- vanaf 18 maart Sjors Sportief 
- 20/21 maart Landelijke Opschoondag – hele school 
- 25 maart en 1 april schoolvoetbaltoernooi groep 3-4 en groep 5-6 
- 27 maart bezoek Kamp Vught – groep 7-8 
- 30 maart en 7 april schrijversbezoeken aan de bibliotheek – groep 3-4, 5-6, 7-8  
- 2 april theoretisch verkeersexamen groep 7 
- 10 april Koningsspelen – hele school 
- 17 april Koningsontbijt/lunch 
- t/m de mei vakantie alle activiteiten van Brede School Veldhoven, zowel binnen- als 
buitenschools 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvdbuSIDHuEAAezNFsMk9yg/
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Suggesties om thuis aan de slag te gaan 
(T)huiswerk af, maar nog niet klaar met leren of genoeg tijd over om leuke spelletjes te doen 
of bijvoorbeeld leerzame filmpjes te bekijken?  
Als school ontvangen wij vele suggesties voor waarvan we er enkele met u willen delen.  

- Cito Leestrainer voor diverse groepen – oefenen van o.a. rekenen, spelling, begrijpend 
lezen, grammatica en verkeersexamens 
https://leestrainer.nl/ 

- Eduforce voor thuis – werkboekjes voor diverse groepen met uitdagende opdrachten 
https://www.eduforcedigitaal.nl/werkboek/eduforce-voor-thuis 

- Speltips voor klokkijken 
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/gratis-spellentips-voor-leren-klokkijken/news/227/ 

- Spelenderwijs oefenen met tafeltjes 
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/spelenderwijs-oefenen-met-de-tafels/news/270/ 

- Leestipslijst 
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/zo-wordt-ook-jouw-kind-een-echt-
leesmonster/news/285/ 

- Schooltv voor thuis – educatieve filmpjes voor alle leeftijden 
https://schooltv.nl/ 
https://schooltv.nl/video/hoe-werkt-de-nieuwe-website-van-schooltv-instructiefilmpje-
schooltvnl/ = een introductiefilm over de werkwijze van Schooltv 

- Team Talento – creatieve activiteiten, workshops en spelletjes voor alle leeftijden 
www.teamtalento.nl  

- Digitale (prenten)boeken voor kinderen van 2 t/m 10 jaar 
https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/ 

- Luisterbieb – vele populaire luisterboeken gratis beschikbaar gesteld door bibliotheek 
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html 

- Gynzykids – oefenspelletjes voor diverse vakgebieden 
https://www.gynzykids.com/#/nl-nl/leerling/index/oefenen 

- Speciale online activiteiten van Brede School Veldhoven – video’s en leskaarten met 
diverse afwisselende activiteiten 
https://www.youtube.com/channel/UCvdbuSIDHuEAAezNFsMk9yg/ 
 

 

  

https://leestrainer.nl/
https://www.eduforcedigitaal.nl/werkboek/eduforce-voor-thuis
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/gratis-spellentips-voor-leren-klokkijken/news/227/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/spelenderwijs-oefenen-met-de-tafels/news/270/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/zo-wordt-ook-jouw-kind-een-echt-leesmonster/news/285/
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/zo-wordt-ook-jouw-kind-een-echt-leesmonster/news/285/
https://schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/hoe-werkt-de-nieuwe-website-van-schooltv-instructiefilmpje-schooltvnl/
https://schooltv.nl/video/hoe-werkt-de-nieuwe-website-van-schooltv-instructiefilmpje-schooltvnl/
http://www.teamtalento.nl/
https://www.boekpakket.nl/digitale-prentenboeken/
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
https://www.gynzykids.com/#/nl-nl/leerling/index/oefenen
https://www.youtube.com/channel/UCvdbuSIDHuEAAezNFsMk9yg/
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UIT DE GROEPEN 
 
 

 

Groep 3-4 

Bij de tijd 
Yes, dat is groep 3-4. Groep 3 kent de analoge 
klok met hele en halve uren, groep 4 met 
sprongen van 5 minuten. Groep 4 is nu 
gestart met de digitale klok met hele en halve 
uren. 

 

 

 

 

Groep 5-6  
Eindpresentatie Ukelelebende 
De deur stond open, wat een muzikale klanken kwamen er uit het lokaal van groep 5-6… 
Jawel, de eindpresentatie van de Ukelelebende vond afgelopen donderdagmiddag plaats. Na 
eerst nog even oefenen onder begeleiding van meester Niels van de muziekschool, hebben 
de leerlingen daarna laten horen wat ze de afgelopen 6 weken geleerd hebben tijdens de 
Ukelelelessen. C-akkoord, A-mineur, Old Town Road, Despacito, Shout, plakbacken, dance-
moves, tick-tock- en Fortnite-dansjes. Wat een muziekale talenten in groep 5-6!  
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De rust – Scoor een boek! 
Boeken scoren, de basisopstelling en 
nieuws over de Boekenbende!  
Afgelopen donderdag was Maja van 
de bibliotheek bij ons op school voor 
de rust van het project Scoor een 
boek. Samen met de kinderen heeft 
ze gesproken over het aantal boeken 
wat gescoord is, welke boeken er in 
de basisopstelling staan en waarom 
en natuurlijk over welke boeken echt 
leuk zijn om te lezen. Ook heeft ze 

nog wat praktische informatie gegeven over 
het kiezen van passende boeken, 
bijvoorbeeld door de kijken naar de 
pictogrammen op de rug van het boek.   
Het laatste nieuws over de boekenbende is 
te bekijken via deze link: 
http://bit.ly/filmpje-rust.  

 

 

 

Groep 5 t/m 8  

Instructiefilmpjes rekenen in 

SNAPPET 

Sinds een aantal dagen zijn er binnen 

de rekenlessen van SNAPPET ook 

instructiefilmpjes beschikbaar. De 

video’s staan bij de lessen onder het 

plusje.  

Mochten leerlingen nog een keer terug 

willen kijken naar een bepaalde 

rekenaanpak, dan zijn deze filmpjes 

wellicht helpend tijdens het leren 

thuis.  

http://bit.ly/filmpje-rust

