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Nieuwsbrief 31     

 15 april 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat… maandag 20 april de meivakantie officieel begint? 
Wist u dat… ouders werkzaam in één van de vitale sectoren in de meivakantie een beroep 
kunnen doen op de kinderopvang? Ook als ze daar nu geen gebruik van maken?  
 
ALGEMEEN  

 

Overlijdensbericht 
We vinden het van belang u op de hoogte te stellen van het volgende, verdrietige bericht. 
Maandagochtend is Jordy Hollewand, de vader van Britt uit groep 8, onverwachts overleden. 
Op een moment als dit is het bijna onmogelijk hier de juiste woorden voor te vinden. Onze 
gedachten gaan uit naar Britt, haar broers Lucas en Jorg en hun moeder Tamara. 
Een gebeurtenis als deze brengt heel wat verdrietige gevoelens met zich mee. Ik kan me 
voorstellen dat veel kinderen erg onder de indruk zullen zijn. Indien u vragen heeft, of u wilt 
hierover iets delen, dan horen wij het graag. 

Team basisschool aan ‘t Heike 

 

Wijziging aansturing schooljaar 2020-2021 
Graag wil ik u op de hoogte brengen van een wijziging in de aansturing van basisschool aan ’t 
Heike per ingang van het nieuwe schooljaar. Per 1 augustus 2020 heb ik van het bestuur van 
Veldvest de uitdaging gekregen om meerschools directeur te worden. Dat betekent dat ik 
naast basisschool aan ’t Heike ook directeur zal worden op basisschool de Berckacker. Op 
beide scholen zal een locatieleid(st)er werkzaam zijn die samen met mij de aansturing van de 
school op zich zal nemen. Voor basisschool aan ’t Heike is daar reeds door het bestuur een 
geschikte kandidaat voor gevonden. In een latere nieuwsbrief zal zij zichzelf voorstellen aan 
jullie.  

Lineke Wijman, Directeur 
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Ondertussen op school… 
De kinderen die op school opgevangen worden werken net als de kinderen thuis aan hun 
schoolwerk en hebben daarna natuurlijk ook tijd om te spelen. Zo speelden ze vorige week 
flessenvoetbal en deze week bingo. 
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UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3-4 
TROTS 
Wat vind ik het fijn dat ik jullie elke week weer kan zien bij het videobellen. En wat doen 
jullie dat ontzettend knap. Ik geniet erg van de mooie werkjes van jullie die ik zie in GOOGLE 
Classroom. Vooral de tekeningen vind ik erg mooi. En ook jullie huisdieren doen ijverig mee. 
Wat zullen zij ook slim worden! 

Hopelijk helpen de filmpjes die ik gemaakt heb, jullie bij de lessen. Ik vond het zelf heel raar 
om een les te geven en op te nemen terwijl er niemand in de klas zat. Ik was aan het praten 
tegen tafels en stoelen. Dat was toch wel heel raar. 

Ik vind het dan ook heel jammer dat ik jullie nu niet gewoon op school kan zien.  

Heel veel groeten van juf Wendy en ik mis jullie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


