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Nieuwsbrief 7   

1 december 2022 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat…  
Did you know…  
 
ALGEMEEN  

 
Sinterklaasviering/Sinterklaas celebration 

Hij komt.... hij komt.... 
Maandag is het zover. Sinterklaas en zijn Pieten brengen de 
kinderen van Basisschool aan 't Heike een bezoek. De 
kinderen en ouders mogen samen wachten op het 
schoolplein. Samen zullen we de Sint van harte welkom 
heten. “Vol verwachting klopt ons hart...”  

 
He's coming.... he's coming.... 
Monday is the day. Sinterklaas and his Pieten pay a visit to the children of Primary School aan 't 
Heike. The children and parents can wait together in the schoolyard. Together we will give a warm 
welcome to Santa. “Our hearts beat with anticipation...” 

 
‘Reflectionday’ 

Vandaag is ‘Reflectionday’ van start gegaan en eindigt op 21-12. Alle kinderen die 
nog niet in het bezit zijn van een reflectie-hesje hebben er een in de klas 
gekregen. Voor meer informatie kunt u dit nogmaals in de bijlage nalezen. 
 
Today 'Reflectionday' started and ends on 21-12. All children who are not yet in 
possession of a reflective vest have been given one in class. For more information, 
please read this again in the appendix. 
 

Team basisschool aan ’t Heike 

 

Belangrijke data                                                                          www.basisschoolaantheike.nl     
05-12  Sinterklaasviering 
22-12  Kerstviering 
23-12  12.15 uur start Kerstvakantie t/m 8 januari 2022 
 
 
 
Bijlagen 
Nieuwsbrief Bibliotheek 
Infobrief Reflectionday 
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Kerstviering / Christmas celebration 
 Sinterklaas en zijn pieten zijn hard aan het werk in het land, maar ook het 
volgende feest is alweer in aantocht. We zijn volop bezig met de voorbereidingen 
van het kerstfeest.  
In de ochtend zijn er allerlei workshops in de school waar de kinderen zich voor in 
kunnen schrijven. Een aantal voorbeelden hiervan zijn bijv. kerststukjes maken, 
knutselen met dennenappels, beauty workshops en nog veel meer. Deze 
workshops duren van 10.30 uur tot 12.15 uur. Om deze workshops goed te laten 
verlopen hebben we hulp nodig . Via Parro staat er een oproep voor hulpouders 
waarbij U zich kunt inschrijven. Hierbij kunt u ook opgeven bij wat voor soort 
workshop u het liefste helpt (koken, beauty, knutselen, enz.).  
Misschien heeft U zelf nog leuke ideeën hiervoor. Dan horen we ze graag. 

 
Op 22 december worden de kinderen ’s avonds om  17.15 uur op school verwacht 
voor het kerstdiner, deze duurt tot 19.00 uur. We starten om 17.30 uur in de aula 

met een gezamenlijk opening, waarna de kinderen naar hun eigen groep gaan voor het kerstdiner. We 
vragen de ouders om thuis samen met de kinderen hapjes voor te bereiden voor ca. 6 personen. Deze 
hapjes worden als buffet in de klas geserveerd. Hiervoor komen intekenlijsten te hangen bij iedere 
groep. Hierop geef je ook aan wat je wilt gaan maken zodat er variatie is in het aanbod. 
Terwijl de kinderen in de klas genieten van het kerstdiner is er voor ouders een kerstborrel in de aula. 
Ook hiervoor willen we ouders vragen om, eventueel samen met hun kind, een paar kleine hapjes te 
maken, zodat ook de ouders een lekker en gezellig samenzijn hebben. De intekenlijst hiervoor hangt 
bij de groepen naast de klasintekenlijst. Wij zorgen voor een bijpassend drankje. 
We hopen iedereen te zien op 22 december, graag tot dan! 
 
Sinterklaas and his helpers are hard at work in the country, but the next party is also approaching. We 
are busy preparing for the Christmas party. 
In the morning there are all kinds of workshops in the school for which the children can register. A few 
examples of this are, for example, making Christmas pieces, crafting with pine cones, beauty 
workshops and much more. These workshops run from 10:30 a.m. to 12:15 p.m. We need help to 
make these workshops run smoothly . Via Parro there is a call for help parents where you can register. 
You can also indicate what kind of workshop you prefer to help with (cooking, beauty, crafts, etc.). 
Maybe you have some nice ideas for this yourself. Then we'd love to hear them. 
 
On December 22, the children are expected at school at 5:15 pm 
for Christmas dinner, which lasts until 7:00 pm. We start at 5.30 
pm in the auditorium with a joint opening, after which the 
children go to their own group for Christmas dinner. We ask the 
parents to prepare snacks for approx. 6 people at home 
together with the children. These snacks are served as a buffet 
in the classroom. Sign-up sheets will be posted with each group 
for this purpose. You also indicate what you want to make on this so that there is variation in the 
offer. 
While the children enjoy Christmas dinner in class, there is a Christmas drink for parents in the 
auditorium. We would also like to ask parents to make a few small snacks, possibly together with 
their child, so that the parents also have a nice and cozy get-together. The sign-up list for this is 
hanging with the groups next to the class sign-up list. We provide a matching drink. 
We hope to see everyone on December 22, see you then! 
 
 Namens de kerstcommissie, Loes Jansen en Els Verhagen 
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Afscheid conciërge Jeroen Hummelink / Farewell caretaker Jeroen Hummelink 
Helaas heeft Jeroen Hummelink om gezondheid redenen vervroegd van onze school afscheid moeten 
nemen! Zijn ondersteuning op allerlei gebied o.a. bij reparatie, hand en span diensten bij workshops 
of allerlei geweldige thema inrichtingen bij de kleuters gaan wij zeker heel erg missen. 
Wij wensen hem daarom ook heel veel sterkte toe! 
 
Unfortunately, Jeroen Hummelink had to say goodbye to our school due to health reasons! We will 
certainly miss his support in all kinds of areas, including repair, services at workshops or all kinds of 
great themed designs for the toddlers. We therefore wish him a lot of strength! 
 

Welkom nieuwe conciërge / Welcome new concierge 
De taken van Jeroen worden inmiddels ingevuld door Piet Sleddens. Piet is conciërge op BS aan ’t 
Heike en op BS de Berckacker. Hij zal zijn conciërge taken afwisselend op beide scholen uitvoeren. 
 
Jeroen's tasks are now being filled by Piet Sleddens. Piet is a caretaker at BS aan 't Heike and at BS de 
Berckacker. He will perform his duties alternately at both schools. 
 

 
Kinderopvang-BSO/ Daycare-BSO 
Op dit moment ligt de aanvraag van de samenwerking met een nieuwe partner bij de gemeente. We 
verwachten dat er binnen een paar weken duidelijk is of de nieuwe partner daadwerkelijk kan 
beginnen op onze locatie. Het streven is nu om per 1 februari op deze locatie te openen. 
 
The application for cooperation with a new partner is currently with the municipality. We expect that 
within a few weeks it will be clear whether the new partner can actually start at our location. The aim 
is now to open at this location on 1 February. 
 

 
Taalklas 
Graag willen wij jullie meenemen in de laatste ontwikkeling op het gebied van NT2-onderwijs 
binnen de stichting waar onze school toe behoort; Veldvest. Namelijk het starten van een 
taalklas voor nieuwkomers.  
Deze taalklas zal gekoppeld worden aan onze school vanwege de expertise die wij opgedaan 
hebben de afgelopen jaren. Vanwege ruimtetekort op onze locatie zal de taalklas (tijdelijk) 
gehuisvest worden in een lokaal op basisschool de Berckacker.  

Het doel van de taalklas is leerlingen kwalitatief goed onderwijs geven, waarbij er specifiek 
aanbod is voor de Nederlandse taal/ het vergroten van hun woordenschat. Wanneer een leerling 
voldoende Nederlandse taal beheerst stroomt deze leerling uit naar een basisschool naar keuze, 
in de buurt waar de leerling woont. De taalklas betreft een voltijds voorziening, waarbij er een 
geleidelijke overgang zal zijn naar de basisschool in de buurt. 

De doelgroep van de taalklas zijn nieuwkomers (vluchteling, expat) vanaf 6 jaar (groep 3) tot de 
leeftijd van 11,5 jaar. Kleuters blijven, zoals nu, naar de school in de wijk gaan. 
 
We would like to take you along in the latest development in the field of education Dutch as a second 
language within the foundation to which our school belongs; Veldvest. That is: starting a language 
class for newcomers. 
This language class will be linked to our school because of the expertise we have gained over the 
years. Due to a lack of space at our location, the language class will be (temporarily) housed in a 
classroom at primary school de Berckacker. 
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The purpose of the language class is to provide students with high-quality education, with a specific 
offer for the Dutch language / increasing their vocabulary. When a pupil has sufficient command of 
the Dutch language, this pupil will transfer to a primary school of choice, in the neighborhood where 
the pupil lives. The language class is a full-time facility, with a gradual transition to the primary school 
in the area. The target group of the language class are newcomers (refugee, expat) from the age of 6 
(group 3) up to the age of 11.5 years. Toddlers will continue to attend the school in the district, as 
they do now. 
 

UIT DE GROEPEN 
 

Groep 1-2 
Sinterklaas / Saint Nicholas 

In groep 1-2 zitten we tot over onze oren in het 
Sinterklaasgebeuren. We knutselen en spelen, we gymmen en 
we zingen. Nog een paar nachtjes en dan is het feest!  

 
In groups 1-2 we are up to our ears in the Sinterklaas event. We craft and play, we do gymnastics and 
we sing. Just a few more nights and then it's party time! 

 
 
Groep 3-4 
De Vreedzame school / The Peaceful School 

In dit blok van de vreedzame school leren we hoe we goed conflicten 
op kunnen lossen zonder de juf. We gaan leren hoe we een goede 
win-win situatie kunnen vinden. Hoe je de situatie kan oplossen 
tussen kinderen die verschillende meningen hebben of allebei 
hetzelfde willen. Bij De Vreedzame      School heb je ‘petten’, je hebt 
de blauwe pet. De blauwe pet is erg toegevend en geef je de andere 
zijn zin. Je hebt de gele pet, de gele pet is de pet die de win-win 
situatie gaat proberen te vinden. En de laatste pet is de rode pet, dat 
is de pet die een beetje de conflicten opzoekt (die pet moet je dus zo 
min mogelijk op hebben). Vandaag hebben we in de groep 
verschillende situaties nagespeeld en hoe je reageert als je een 
bepaalde pet op hebt. We hebben ook vooral met elkaar besproken 
wat er gebeurt als je reageert op een bepaalde manier en wat dat 
met de ander doet. 
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In this block of the peaceful school we learn how to resolve conflicts 
without the teacher. We are going to learn how to find a good win-win 
situation. How to resolve the situation between children who have 
different opinions or who both want the same thing. At De Vreedzame 
School you have 'caps', you have the blue cap. The blue cap is very 
lenient and you let the other have his way. You have the yellow cap, 
the yellow cap is the cap that will try to find the win-win situation. And 
the last cap is the red cap, which is the cap that seeks out conflicts a bit 
(so you should wear that cap as little as possible). Today in the group 
we acted out different situations and how you react when you wear a 
certain hat. We also mainly discussed what happens when you react in 
a certain way and what that does to the other person. 

 
Groep 5-6 
Thema ‘Sinterklaas’ / Theme "Saint Nicholas" 
 In groep 5-6 zijn wij nog steeds bezig met het thema ‘Sinterklaas’. De 
kinderen mochten hun schoen zetten en ook hebben we Bakpiet 
gevraagd om het recept voor lekkere pepernoten. We hebben samen een 
brief geschreven en deze in een schoen gestopt. De volgende ochtend 
hadden we antwoord van Bakpiet en hebben we zijn recept gekregen. We 
gaan deze aanstaande donderdag op school bakken. Ook hebben wij in 

onze weektaak en bij de begrijpend lezen 
lessen nog veel opdrachten in het thema 
van Sinterklaas. Volgende week maandag 
sluiten het thema  
Sinterklaas af met surprise op school. De 
kinderen maken dan allemaal een mooi knutselwerkje voor elkaar met 
een klein cadeautje en een gedicht.  
Vanaf deze week zijn we ook gestart met de boekbesprekingen. De 
kinderen komen allemaal één voor één aan de beurt op iets over een 
boek te vertellen en een stukje voor te lezen.  

 
In group 5-6 we are still working on the theme 'Sinterklaas'. The 
children were allowed to put their shoe on and we also asked Bakpiet 
for the recipe for tasty pepernoten. We wrote a letter together and put 

it in a shoe. The next morning we had an answer from Bakpiet and we received his recipe. We will be 
baking at school this coming Thursday. We also have many assignments in the theme of Sinterklaas in 
our weekly assignment and in reading comprehension lessons. The theme closes next Monday 
Sinterklaas off with a surprise at school. The children then all make a nice craft for each other with a 
small gift and a poem. 
From this week we also started with the book reviews. The children all take turns one by one to tell 
something about a book and to read a piece. 


