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Nieuwsbrief 34     

 20 mei 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat… het basisonderwijs hoogstwaarschijnlijk op 8 juni weer volledig open mag? 
 
ALGEMEEN  

 
Basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open 
Tijdens de persconferentie van gisterenavond, dinsdag 19 mei 2020, heeft premier Rutte 
bekend gemaakt dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open mogen, tenzij er 
serieuze contra-indicaties zijn.  
De overheid houdt de ontwikkeling en verspreiding van het virus op dit moment 
nauwlettend in de gaten. Ook de situatie op de scholen wordt uitgebreid gemonitord. Niet 
alleen in Nederland, maar ook internationaal. Op basis daarvan wordt in de week van 1 juni 
definitief beslist of de basisscholen volledig kunnen openen op 8 juni.  
 
Er wordt door de PO-Raad een nieuw protocol opgesteld voor de periode na 8 juni. Uit de 
adviezen van het RIVM blijkt dat er voor de komende tijd protocollen nodig blijven, wellicht 
ook na de zomervakantie. Hier wordt de komende weken aan gewerkt door de PO-raad. 
Vanuit dit nieuw opgestelde protocol kunnen wij met het team opnieuw aan de slag om te 
bekijken wat dit betekent voor de situatie op aan ’t Heike. Zodra hier meer over bekend is 
laten we u dit natuurlijk meteen weten. 

Lineke Wijman, directeur 

 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
21-05 + 22-05  Hemelvaart iedereen vrij 
01-06  2e pinksterdag iedereen vrij 
02-06  Studiedag iedereen vrij  
04-06  Schoolfotograaf 
05-06  Schoolfotograaf 
 
 
  
Bijlagen 
Flyers SjorsSportief (BredeSchool Veldhoven)  
 
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Sjors Sportief (zie ook bijlage) 
Meld nu sport activiteiten aan via het platform; Sjors beats Corona! 
Kinderen en jeugd tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding en onder 
voorwaarden weer in de buitenlucht sporten. Veel verenigingen hebben 
de trainingen weer opgestart. Maar de regering vindt het belangrijk dat 
alle kinderen, ook die niet lid zijn bij een vereniging, kunnen sporten. 
Daarom hebben de gemeente Veldhoven, Brede school Veldhoven en 
Cordaad Welzijn samen met de lokale sportverenigingen iets bedacht. 
Iedereen in Veldhoven kent Sjors Sportief En wie anders dan Sjors beats Corona! Want via 
het platform www.sjorssportief.nl willen we verenigingen en sportaanbieders de 
gelegenheid bieden om veilig sportactiviteiten aan te bieden. Zo kunnen kinderen, ook die 
geen lid zijn van een vereniging, sporten en kennis maken met verenigingen, sporten en 
activiteiten.  
 
Wanneer? 
Kinderen en jeugd tot en met 18 jaar kunnen vanaf 20 mei op www.sjorssportief.nl kijken 
welke activiteiten worden aangeboden. Vanaf 22 mei (om 16.00 u.) kunnen ze zich 
inschrijven op de site van Sjors voor de activiteiten waar  ze graag aan mee willen doen. 

Veilig sporten 
Uiteraard vinden alle activiteiten plaats volgens de richtlijnen van het RIVM en wordt het 
protocol Verantwoord sporten van NOC*NSF gevolgd. Dus er wordt thuis gedoucht, geen 
ouders langs de lijn, en vanaf 13 jaar en ouder kunnen de deelnemers zich houden aan de 
1,5 meter afstand. 
 
Namens BredeSchool Veldhoven 
 

UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3-4 
Afgelopen week is er nog veel gesproken en gewerkt rondom Corona. In de groep hebben de 
kinderen Corona monsters geknutseld. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sjorssportief.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C2dd8d551fe674c128b0408d7f81157a7%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637250625681981114&sdata=EfPlYrA17gQS9gub7YXCd2WaitIkIKcelGy3asmP6Co%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sjorssportief.nl%2F&data=02%7C01%7C%7C2dd8d551fe674c128b0408d7f81157a7%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637250625681981114&sdata=EfPlYrA17gQS9gub7YXCd2WaitIkIKcelGy3asmP6Co%3D&reserved=0
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Groep 5-6 
Sterren in (t)huiswerk 

Ziet u deze prachtige sterren 
met stickers stralen? De 
leerlingen van groep 5-6 
worden gestimuleerd om echt 
met hun (t)huiswerk aan de 
slag te gaan. We leren 
kinderen verantwoordelijk te 

worden voor hun eigen taken. Ze kunnen voor het 
maken van hun taken van het (t)huiswerk stickers 
verdienen. De kinderen zijn gedreven om veel 
taken te maken.  

Leuke ideeën om thuis te doen 
Op vraag van kinderen, maar ook lessen en ideeën 
die we ontvangen, worden nog vrijwel dagelijks op 
Google Classroom van groep 5-6  online gezet. De 
leerlingen kunnen hier lessen, activiteiten en 
filmpjes vinden die passen bij wat we in de klas besproken hebben, bijvoorbeeld bij 
wereldoriëntatie, maar ook muzieklessen en het doen van proefjes van Mad Science zijn hier 
gedeeld. Dit zijn extra dingen voor degene die dat leuk vinden om thuis te doen.   

 

Groep 7-8 
(T)huiswerk 
We hebben nu de tweede week van het werken op school i.c.m. het 
thuiswerken er op zitten. De kinderen lijken hier al snel aan te wennen, 
ook de ‘andere’ regels op school doen ze erg goed. Erg leuk is het weer 
om te zien dat kinderen fijn kunnen samenwerken en samenspelen. Wel 
merk ik dat enkele kinderen het (t)huiswerk wat minder maken. Toch 
blijft dit een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. We hebben dit 
ook in de klas besproken. 

Verkeersexamen 
Op 28 mei staat het theoretisch verkeersexamen op de planning. Deze 
wordt gewoon in de klas afgenomen. De kinderen hebben in de klas 
geoefend met oude examens. Ook hebben ze deze mee naar huis 
gekregen om nog te oefenen.   

 
Taalthema Buurt 
Bij het vorige taalthema ‘Buurt’ hebben de kinderen een formele brief moeten schrijven aan 
de gemeente waarin ze een probleem met argumenten aan moesten kaarten.  
Er zijn enkele brieven van de kinderen uitgekozen die ook daadwerkelijk naar de gemeente 
zijn gestuurd. De onderstaande brief hebben we teruggekregen: 
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Goedemorgen, 
  
Wij hebben van u een aantal brieven ontvangen die bestemd zijn voor onze burgemeester 
Marcel Delhez. 
De brieven zijn in goede orde ontvangen door onze burgemeester.  
Hij bedankt de leerlingen allemaal voor hun goede ideeën en vragen. 
Fijn dat ze allemaal meedenken om zo prettig mogelijk te wonen in onze gemeente 
Veldhoven. 
  
Ik heb ze doorgestuurd naar de medewerkers in het gemeentehuis die er samen met de 
burgemeester naar 
kijken wat ze hieraan kunnen doen. 
  
Vanwege de Corona tijd zal het misschien iets langer duren 
maar ik hoop dat de leerlingen snel kunnen gaan zien dat de vragen ook een vervolg krijgen. 
  
De groetjes van de burgemeester aan alle leerlingen. 

  
 

 

Inmiddels hebben Mariano een Bram een brief teruggekregen van de afdeling handhaving. In 
de brieven gaven de kinderen aan dat ze het een probleem vinden dat op het veld voor de 
school zo vaak rommel te vinden is en dat er vaak hondenpoep ligt. De gemeente gaf daarop 
o.a. de reactie dat ze geregeld extra controleren bij het park, zeker tijdens de coronacrisis. 
We hopen ook nog reacties te krijgen als antwoord op de andere brieven die zijn verstuurd. 

Taalthema portretten 
Inmiddels zijn we al even bezig het  nieuwe thema: ‘Portretten’. De kinderen verkennen 
foto’s en de lichaamstaal. Ze kijken naar profielen op sociale media. Bij denkgesprekken 
praten ze met elkaar over eerste indrukken en vooroordelen. Als eindproduct maken de 
kinderen een verslag van een interview met een klasgenoot. De verwerking van de lessen 
gebeurt veelal thuis. In de klas wordt instructie gegeven. De samenwerkingsopdrachten 
kunnen gewoon doorgaan d.m.v. Google Meet of de kinderen kunnen thuis met elkaar 
afspreken. 

Zaakvakken 
In de weken dat we nu thuis en op school werken hebben we de 
cyclus van de zaakvakken enigszins veranderd. ‘Normaal’ hebben 
we elke week een les van alle vakken: geschiedenis, 
aardrijkskunde en natuur. Nu werken we per vakgebied. De 
kinderen zijn op dit moment de methode van aardrijkskunde aan 
het afronden. Aangezien de situatie nu anders is, hebben we ook geen toetsen meer gehad, 
maar kregen de kinderen een vervangende opdracht, zoals bijvoorbeeld een samenvatting 
maken. Nu aardrijkskunde bijna klaar is, gaan we naar het laatste thema van geschiedenis. In 
dit thema komt de koude oorlog en de burgeroorlog in Joegoslavië aan bod. Ook gaan we 
nog één thema van natuur behandelen, dit zal gaan over de aarde en het heelal. 


