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Nieuwsbrief 32     

 7 mei 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist U dat… We op 11 mei weer open gaan?  
Wist U dat… We alle kinderen zo ontzettend gemist hebben? 
Wist U dat… We er weer heel veel zin in hebben om iedereen weer te zien? 
Wist U dat… We alle klassen opgeruimd en gepoetst hebben zodat we fris kunnen starten? 
Wist U dat… De kinderen hun fietsen voorlopig allemaal aan de voorkant op het schoolplein 
moeten zetten? 
 
ALGEMEEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesdagen per groep 

Groep 2019-2020 Per 11 mei 2020 Lesdagen (T)huiswerkdagen 

Groep 1-2 Groep 1-2a ma-do di-wo-vr 

Groep 1-2b di -vr ma-wo-do 

Groep 3-4 Groep 3-4 ma-di-do-vr wo 

Groep 5-6 Groep 5 ma-do di-wo-vr 

Groep 6 di-vr ma-wo-do 

Groep 7-8 Groep 7 ma-do di-wo-vr 

Groep 8 di-vr ma-wo-do 

 
 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
11-05 of 12-05  Weer naar school!! 
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Schooltijden 

Dag Inloop Schooltijden Lunchpauze 

Maandag 8.15-8.30u 8.30-15.00u 12.15-13.00u 

Dinsdag 8.15-8.30u 8.30-15.00u 12.15-13.00u 

Woensdag* N.v.t. Alleen noodopvang 
tussen 8.30-12.15u 

N.v.t. 

Donderdag 8.15-8.30u 8.30-15.00u 12.15-13.00u 

Vrijdag 8.15-8.30u 8.30-15.00u 12.15-13.00u 

*Op woensdag heeft de leerkracht naast het voorbereiden van onderwijs op maat ook de taak om, 
indien nodig, individuele begeleiding m.b.t. het (t)huiswerk te verzorgen. 

Uitgebreide informatie kunt u lezen in de brief die 4 mei aan u is verzonden. 

Team basisschool aan ’t Heike 

 

UIT DE GROEPEN 
 
 

Groep 7-8 
Vragenlijst  
Van een oud-leerling heb ik de vraag gekregen of ouders van groep 7 en 8 een vragenlijst 
zouden willen invullen. Zij volgt de opleiding pedagogiek aan de Fontys. Op dit moment is ze 
bezig met haar afstudeeronderzoek, wat gaat over seksuele diversiteit. 
De vragenlijst zal slechts enkele minuten duren. 
Link van vragenlijst: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZWdrxpS3K0qE7YRbNBwIaqgG2xq-
ZHZMloNV0o-Cj71UNlFBRzRIVEgwTlJPMzdUQzFBWFNTQlY4US4u 

Verkeersexamen groep 7 
In verband met de coronacrisis is het praktisch verkeersexamen voor groep 7 verzet naar 
volgend schooljaar. De precieze datum is hier van nog niet bekend.  

 
Het theoretisch verkeersexamen hebben wij als school verplaatst naar 
donderdag  28 mei. De komende weken zullen we in de klas nog enkele 
oude verkeersexamens oefenen. Ook kan uw kind nog thuis oefenen 
voor het verkeersexamen op de volgende website: 
https://examen.vvn.nl/oefenen. 

  
Peanutbaltoernooi 
De organisatie van het peanutbaltoernooi is helaas tot de conclusie 
gekomen dat ook dit niet door kan gaan. Het is niet haalbaar om het 
toernooi enkel met leerlingen vorm te geven. Er moet deze dagen een 
beroep worden gedaan op volwassenen (leerkrachten en begeleiders).  
Erg spijtig voor de schoolverlaters van dit jaar! 
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