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Nieuwsbrief 30     

 9 april 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
WIST U DAT….. De ThuisBieb-app toegankelijk is voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén 
lid zijn van de Bibliotheek? 
 
WIST U DAT..… in de Thuisbieb-app  100 e-books gratis beschikbaar zijn? 
 
WIST U DAT …..Lineke een welverdiend bloemetje heeft gekregen van het team op de  
‘Dag van de directeur’. 
 
ALGEMEEN  

 
Berichtgeving vanuit Brede School Veldhoven 
Beste ouders, verzorgers, 

Helaas zijn er momenteel geen lessen van de Brede School Veldhoven, echter zitten de 
kinderen wel meer thuis momenteel. Daarom zijn wij gestart met een YouTube kanaal. De 
eerste video’s staan al klaar voor de kinderen! Video’s met beweeg, -buitenspeel of –
knutselactiviteiten: voor ieder wat wils! 
Ga naar onderstaande link voor ons kanaal en laat de kinderen met ons meedoen. Dagelijks 
plaatsen wij een nieuwe activiteit. 
https://www.youtube.com/channel/UCvdbuSIDHuEAAezNFsMk9yg/ 

Heeft uw kind een idee voor een nieuwe video? Laat het ons dan weten via 
info@bredeschoolveldhoven.nl wie weet werken wij dat idee uit! 

Ieder jaar proberen wij een zo uitgebreid mogelijk programma neer te zetten voor jullie 
kinderen. Zowel binnen- als buitenschools kunnen uw kinderen meedoen met verschillende 
sport en cultuurlessen. Ook volgend jaar willen wij weer een zo goed mogelijk programma 
ontwikkelen, maar daar hebben wij uw hulp bij nodig! Graag horen wij van u, hoe u onze 
diensten ervaren heeft afgelopen jaar. Hier hebben wij een vragenlijst voor opgesteld wat 
ongeveer 5 minuten van uw tijd kost. Wij hopen dat u deze vóór 17 april zou willen invullen. 
Alvast onze dank! 

Volg onderstaande link voor de vragenlijst: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_tx-1SSMz4RyeZT1IMbdXk_Sw5XAJF1KnMfh-
CCgLPV3Waw/viewform?usp=sf_link 

Team Brede School Veldhoven 

 

                                                                                                      www.basisschoolaantheike.nl     
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UIT DE GROEPEN 
 
Groep 5-6 
Artikel Scoor een boek in Panna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je nog dat ook het jeugdvoetbaltijdschrift Panna in de klas aanwezig was tijdens de 
aftrap van ‘Scoor een boek’?  
Over deze aftrap is het officiële artikel verschenen met daarin ook een interview met Jeffrey 
en Eva. Het echt tijdschrift ligt, als het goed is, nu in de winkel.  
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Groep 7-8 

Wat raar geen kinderen, maar ineens staan daar dieren in de klas!  

In deze toch wel hele 
aparte tijd, komen er 
toch hele leuke dingen 
naar boven; overal zie je 
verschillende activiteiten 
die je kan doen. Zo ook 
dieren in een foto 
plaatsen. Hebben jullie  
dit al geprobeerd? 

Nu even serieus;  
Ik wil het volgende even 
met jullie delen: Ik heb 
de afgelopen dagen met 
trots en bewondering 
genoten van (toch wel) 
mijn groep 7-8. Hoe 
goed is het niet dat ze 
zelf goede vragen aan 
mij stellen of zelfs 
andere kinderen helpen 
met de vragen in Google 
Classroom. Er wordt 
samengewerkt via 
Google Meet. Door deze 
manier van werken is de 
zelfstandigheid vergroot 
en ook worden de 
kinderen verplicht om 
goed begrijpend te lezen 
en onderzoekend bezig 
te zijn. Tijdens de 
Google Meet 

gesprekken en de chats worden er goede vragen aan mij gesteld en hoor ik gelukkig van veel 
kinderen dat het goed met ze gaat. Wel mist bijna iedereen de omgang met elkaar, wat 
natuurlijk heel logisch is. 
Jongens en meisjes, ik mis jullie ook. Het is echt veel gezelliger en prettiger werken met jullie 
in de klas. Praten tegen een camera tijdens het opnemen van een instructievideo of dieren 
in de klas is toch niet zo mijn ding. Zorg dat jullie de komende tijd nog goed blijven (samen) 
werken en stel vragen als dat nodig is. Hopelijk zien we elkaar dan weer snel terug in de klas.  
In de tussentijd, houden we contact! 
 

 


