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Nieuwsbrief 5    

17 september 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat…. het deze week actieweek is om je in te zetten voor een betere wereld?! 
Wist u dat….alle groepen op vrijdag aan de slag gaan met het opschonen van de omgeving 
rondom de school?! 
 
ALGEMEEN  

 
Huidige stand van zaken rondom corona 
Ondanks het goede weer van de afgelopen dagen staat het herfstseizoen voor de deur. Er is 
hiermee een grote kans op toename van verkoudheidsklachten, zowel bij leerlingen als bij 
leerkrachten. Omdat wij ons houden aan de richtlijnen, betekent dit dat iedereen (behalve 
kinderen t/m 6 jaar) met verkoudheidsklachten thuis moeten blijven. De afgelopen week 
hebben wij gemerkt dat er toch veel kinderen met verkoudheidsklachten naar school komen. 
Helaas moeten we dan toch naar huis bellen om de kinderen op te laten halen. We willen u 
vriendelijk verzoeken hier de komende periode alert op te zijn. Bij twijfel kunt u gebruik 
maken van de beslisboom in de bijlage.  
We hebben de afgelopen week gemerkt dat de kinderen t=die thuis blijven met 
verkoudheidsklachten niet dusdanig ziek zijn dat ze thuis geen huiswerk of lesstof kunnen 
maken. We gaan a.s. maandag tijdens de studiedag hiermee aan de slag. In de volgende 
nieuwsbrief zullen wij hier mee over vertellen.  
 
Team basisschool aan ‘t Heike 
 
 

 

 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
21-09  Studiedag alle leerlingen vrij 
23-09  Start Kinderpostzegelactie 
29-09  Schoolraad 
30-09  Start Kinderboekenweek t/m 11-10 
19-10  Start herfstvakantie t/m 23-10 
  
  
Bijlagen 
Flyers + infobrief Brede school Veldhoven 
Beslisboom GGD 
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Wat een verrassing!  
Donderdagavond 10 september kreeg ik om 21.15 
een appje dat ik vrijdagmorgen rustig aan mocht 
doen en dat ik met mijn man Peter om 8.15 klaar 
moest staan. Wat spannend! Dat ik dit schooljaar 
25 jaar op deze mooie school werk wist ik 
natuurlijk. Hiervoor was ik in de vakantie al verrast 
met een ontbijt met verschillende (oud-) collega’s. 
Een heel mooi boekwerk met stukjes van (oud-) 
collega’s had ik ook gekregen. Ik had dan ook niet 
verwacht dat er nog meer verrassingen zouden 
komen. Dus wel. Vrijdagmorgen stond de taxi al 
klaar om Peter en mij op te halen en naar 
Veldhoven te brengen. Wat een welkom kregen wij 
bij aan ‘t Heike! Alle kinderen stonden buiten te 
zingen in een mooie erehaag met ballonnen. Wat heb ik genoten van al die lieve, vrolijke 
kinderen die mijn naam riepen en vrolijk zongen.  

Ook binnen was er de ene verrassing na de andere. In de speelzaal zongen alle kinderen een 
mooi lied en ook waren er mooie woorden van juf Lineke. Ik werd verwend met een mooi 6-
delig servies. Een echt collectors item waar alle kinderen hun steentje aan bij hadden 
gedragen. Dat ga ik zeker met trots en met veel herinneringen gebruiken. 

En bij zo’n feest hoort natuurlijk een traktatie en wat voor een 
één, gebakjes met mijn hoofd erop. Mochten de kinderen mij 
eindelijk een keer opeten. Na ook nog spelletjes gedaan te hebben 
in groep 3-4 zat de ochtend er alweer op.   

Buiten was de volgende verrassing, een 
supermooie bos bloemen van de 
ouders. Dank je wel! 
Samen met de collega’s en Peter hebben wij deze dag ook nog 
afgesloten met een heerlijke lunch en nog een mooi cadeau! 

Werkelijk waar, wat een mooie dag was dit. Dank je wel lieve 
kinderen, collega’s en ouders. Dankzij jullie geniet ik nog steeds 
van dit mooie vak. En ik hoop dat nog vele jaren te blijven doen. 

Wendy van Ginkel    

 
Toestemming beeldmateriaal en uitwisseling gegevens 
Vorig schooljaar heeft u voor uw kind(eren) een formulier ingevuld in het kader van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij willen u er attent op maken dat u 
altijd de verleende toestemming in kunt trekken, maar uiteraard ook alsnog toestemming 
kan verlenen. Voor wijzigingen kunt u mailen v.vandervelden@veldvest.nl  
 
Vera van der Velden 

 

mailto:v.vandervelden@veldvest.nl
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Brede school Veldhoven  
De Brede school Veldhoven presenteert een nieuwe website voor Brede school Veldhoven & 
Jongerenwerk Veldhoven. Deze websites geven een uitgebreid overzicht van de vele en 
diverse mogelijkheden die wij bieden aan de Veldhovense jeugd. Met de nieuwste 
technieken, volledig AVG proof en een nieuw inschrijfsysteem kan deze doelgroep zich snel 
en gemakkelijk inschrijven voor sport, cultuur, gezondheid en burgerschap. 
Voor uitgebreide informatie zie bijlage! 

Met vriendelijke groet, 
Ook namens team jongerenwerk Veldhoven 
Team Brede school Veldhoven, Roy Frederiks 

 

UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2 
Thema ‘Dit ben ik!’ 
We zijn in de groep volop bezig met het thema ‘Dit ben ik!’ We hebben geleerd onze 
lichaamsdelen te benoemen en we kunnen mooie liedjes zingen en versjes opzeggen. De 
meeste kinderen hebben dit thuis vast al laten horen. Deze week gaan we verder met onze 
familie, begrippen als opa, oma, papa, mama, broer, zus, oom en tante komen aan bod.  Zo 
leren we steeds meer over onszelf en over elkaar. 

We werken natuurlijk erg hard in groep 1-2, maar de afgelopen dagen hebben we toch ook 
nog even extra genoten van het prachtige weer. Wat is er heerlijk buiten gespeeld! 
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Groep 3-4 
Klassenouder 
Een klassenouder is een persoon die wij aanspreken als er iets speciaal met de klas 
georganiseerd moet worden, bijvoorbeeld het rijden voor een excursie. De klassenouder 
nodigt, bijvoorbeeld via de mail, andere ouders van de klas uit om mee te helpen.  
De klassenouder voor groep 3-4 is dit jaar Britt Snep,  de moeder van Sophie uit groep 3.  
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Samenwerken en groepsvorming 
Wat zijn wij sterk! 

Zeker in deze beginperiode van het jaar is de groep 
ook veel bezig met groepsvorming. Door middel van 
verschillende spelletjes binnen en buiten ervaren de 

kinderen dat 
ze elkaar 
nodig 
hebben. 
Samen zijn ze 
sterk en 
kunnen ze 
ontzettend 
veel.  

 

 

 

 

Groep 5-6 
Automatiseren met XtraMath 

Het automatiseren t/m 20, de tafeltjes en de deeltafeltjes zijn enorm  
belangrijke basisvaardigheden voor de rekenontwikkeling van alle 
kinderen. In groep 5-6 is het noodzakelijk deze vaardigheden te trainen 
en te onderhouden. We doen dit onder andere met het programma 
XtraMath. Hiermee kan ook eenvoudig thuis geoefend worden via 
https://nl.xtramath.org/#/signin/student_other. Thuis kunnen hiervoor 
dezelfde inloggegevens gebruikt worden als op school. Mocht uw 

zoon/dochter de inloggevens niet (meer) weten, dan kunt hiervoor een mail sturen naar de 
leerkracht.  

Klassenouder 
Een klassenouder is een persoon die wij aanspreken als er iets speciaal met de klas 
georganiseerd moet worden, bijvoorbeeld het rijden voor een excursie. De klassenouder 
nodigt, bijvoorbeeld via de mail, andere ouders van de klas uit om mee te helpen.  
De klassenouder voor groep 5-6 is dit jaar Cindy Beuse, de moeder van Daan uit groep 6.  

 
Groep 7-8 
Zelfverdediging 
Na 2 zelfverdedigingslessen hebben we al veel geleerd over zelfverdediging.  
Wat kun je allemaal doen als iemand je aanvalt? Hoe verdediging je jezelf? 
 - Weglopen of wegstappen. 
 - Laat iemand schrikken met je stem. 
 - Weghouden met afwerende gebaren. 

https://nl.xtramath.org/#/signin/student_other
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 - Als iemand je vastpakt, draai je jezelf los met je arm 
 - Als iemand je slaat, buk je of weer je af. 

Wellicht kan je kind het demonstreren.  

 

 
Kinderpostzegelactie 
Ook dit jaar zal groep 7-8 deelnemen aan de 
kinderpostzegelactie. Met de opbrengst van de actie wordt er 
een helpende hand geboden aan kinderen die geen veilige 
thuisbasis hebben. Deze actie  loopt vanaf woensdag 23 
september vanaf 12.00 uur tot en met woensdag 30 
september. Woensdag 23 september zijn de kinderen van 

groep 7-8 dan ook om 12.00 uur uit. 

Woensdag 16 september krijgen de kinderen een envelop mee naar huis met hun 
persoonlijke code. In de envelop zit de nodige uitleg voor u en uw kind. Alles is ook terug te 
vinden op de website: www.actiekpz.nl  
Het is raadzaam om de website en komende week samen met uw kind te bekijken. De uitleg 
en de video’s worden ook in de klas bekeken en besproken. 
In verband met de coronacrisis is de aanpak wat aangepast t.o.v. vorig jaar. Kinderen krijgen 
een verkoopbox, zodat ze tijdens het langs de deuren gaan, ook de andere halve meter 
afstand kunnen bewaren. Er is dit jaar geen app. Wilt u als ouder niet dat kinderen langs de 
deur gaan, kan er ook digitaal verkocht worden. Verder kunnen de kinderen met uw 
toestemming een persoonlijke videoboodschap opnemen. Dit alles wordt ook uitgelegd in de 
video’s op de website. 

http://www.actiekpz.nl/

