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Nieuwsbrief 8    

 15 oktober 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat…. er de afgelopen week wel 4 juffen jarig zijn geweest? 
Wist u dat…. groep 8 op bezoek is geweest bij het Sondervick College? 
Wist u dat…. we inmiddels al veel super gave boeken hebben gelezen passend bij het thema 
van De Kinderboekenweek ‘En toen…’ 
 
Did you know…. there have been 4 teachers birthdays in the past week? 
Did you know…. group 8 visited the Sondervick College? 
Did you know…. we have already read a lot of super cool books matching the theme of the 
children's book week "And then ..." 
 
ALGEMEEN  

 
Ouderbijdrage 
Beste ouders / verzorgers,  
Afgelopen schooljaar was door het uitbreken van het Corona-virus een vreemd jaar voor 
iedereen. Zo zijn er activiteiten aangepast of niet doorgegaan en is er een feestdag samen 
met school georganiseerd die het schooljaar toch nog superleuk afsloot voor de leerlingen. 
Voor komend jaar verwacht de school alle activiteiten, soms in aangepaste vorm, te kunnen 
organiseren. 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
19-10 Start herfstvakantie t/m 23-10 
04-11 Open school gaat niet door vanwege coronamaatregelen 
 
19-10 Start herfstvakantie t/m 23-10 
04-11 Open school is canceled due to corona measures  
 

Bijlagen 
Beslisboom groep 1 t/m groep 8 
Brief ouderbijdrage  
Stappenplan ZuluConnect  
Brief open dagen voortgezet onderwijs 
 
Beslisboom groep 1 t/m groep 8 
Parental contribution 
Stappenplan ZuluConnect 
Letter open days of the Secondary Education 
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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Uitgebreide informatie over de ouderbijdrage kunt u vinden in de bijlage. 

The last school year was a strange one for everyone due to the outbreak of the Corona virus. As a 
result, activities were adjusted or canceled but fortunately a festive school day was organized 
together with the school, which ended the school year with great fun for the students. The school 
expects to be able to organize all activities, sometimes in an adapted form, for the coming year. 

Sander Pickhard, penningmeester oudervereniging 

 

QR-code scannen 
Vanaf afgelopen maandag is het de bedoeling dat alle 
bezoekers van ons gebouw die een gesprek hebben, zich 
registreren als bezoeker i.v.m. mogelijk bron- en 
contactonderzoek. Hiervoor hangt bij alle ingangen een QR-
code die gescand kan worden, hiermee komt u op een google-
forms pagina die u kunt invullen. De gegevens blijven 2 weken 
bewaard en worden daarna vernietigd. Lukt het scannen niet, dan kan er een formulier 
worden ingevuld. Dit ligt bij de directie.  
 
From last week Monday it is the intention that all visitors to our building who have an 
appointment, register as a visitor due to the possible source and contact research. For this 
purpose, a QR code that can be scanned is present at all entrances. Scanning this will take 
you to a google forms page that you can fill in. The data will be kept for 2 weeks and then 
destroyed. If you are unable to scan the code then a form can be acquired from 
management. 
 
Team basisschool aan ‘t Heike 

  

Toestemmingsformulier Parro app 
We willen u vragen om het toestemmingsformulier voor het plaatsen 
van beeldmateriaal binnen de groep van uw kind in Parro zo snel 
mogelijk mee te geven aan uw kind(eren) naar school.  

 
We would like to ask you to return your permission slip to have the images of your child(ren) 
shared within the group of your child in Parro as soon as possible. 
 
Team basisschool aan ’t Heike 
 

 
Open school gaat niet door 
Vanwege de geldende maatregelen rondom COVID-19 kan de open 
school van woensdag 4 november helaas geen doorgang vinden. We 
hopen in het voorjaar wel de mogelijkheid te hebben dit te organiseren. 
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Due to the applicable measures regarding COVID-19, the open school on Wednesday 4 
November cannot take place. We hope to have the opportunity to organize this in Spring. 
 
Team basisschool aan ‘t Heike 
 
 
Digitaal thuiswerken 
We hopen van harte dat het niet nodig zal zijn. Toch hebben we 
een stappenplan gemaakt waarmee leerlingen thuis kunnen 
inloggen op ZuluConnect, zodat ze bij de benodigde digitale 
leermiddelen kunnen. Wanneer een leerling, vanwege bijvoorbeeld quarantaine, langere tijd 
niet op school aanwezig kan zijn, staat hierin ook beschreven hoe instructies op afstand 
gevolgd kunnen worden.  
Vorig schooljaar werd er gewerkt met ProwiseGo en Google Classroom. Dit schooljaar 
hebben we de overstap gemaakt naar ZuluConnect in combinatie met Microsoft Teams. Dit 
is een meer gebruiksvriendelijke omgeving. In de klassen zijn de leerlingen al gewend om 
hiermee te werken. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een stappenplan hoe er thuis 
ingelogd kan worden. Wanneer u niet onverwachts hiermee geconfronteerd wilt worden, is 
het mogelijk dit alvast een keer te bekijken en eventueel uit te proberen. Op het moment 
dat uw zoon/dochter thuisonderwijs zou moeten volgen, sturen we dit stappenplan 
uiteraard opnieuw mee.  
 
We sincerely hope that it will not be necessary. Nevertheless, we have made a step-by-step 
plan that allows students to log in to ZuluConnect at home, so that they can access the 
necessary digital learning resources. When a pupil cannot be present at school for a longer 
period of time due to, for example, quarantine, it also describes how instructions can be 
followed remotely. 
Last school year, ProwiseGo and Google Classroom were used. This school year we made the 
switch to ZuluConnect in combination with Microsoft Teams. This is a more user-friendly 
environment. In the classes the students are already used to working with this. In the 
attachment to this newsletter you will find a step-by-step plan on how to log in at home. If 
you do not want to be confronted with this unexpectedly, it is possible to have a look at it 
and try it out if necessary. The moment your son/daughter should follow home school, we 
will of course send this step-by-step plan again. 
 
Rian Huijbers, ICT-coördinator 
 
 
Nieuws van Nummereen 
Peuterprogramma & dagopvang 
De feestweek zit er weer op… We vierden deze week alle verjaardagen van de pedagogisch 
medewerkers. Wat ervoor zorgde dat alle activiteiten in het teken stonden van feest! We 
hebben met heliumballonnen gespeeld, er was een feestelijke voelmat, gekleurde spaghetti 
en een ballenbak… Je raadt het al een en al speelplezier! Het hoogte punt van deze week 
was voor de oudste kinderen toch wel de clownspeurtocht in het park. Ook hebben we elke 
dag een feestelijke traktatie gegeten. Dat was smullen!  
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Clupnieuws 
Op de Clup was het natuurlijk ook een groot feest. We zijn aan de slag gegaan met het 
maken van slijm, spetterende tie-die shirts en armbandjes. En niet te vergeten… De 
glittertattoos waren ook een groot succes. Ook op de Clup hadden we elke dag een traktatie, 
zo vielen de chipskettingen, ijsjes en versierde eierkoeken zeker in de smaak…. Wat hebben 
we zitten smullen!  
 

Toddler program & daycare 
The festive week is over… We celebrated all the birthdays of the pedagogical staff this week, 
which ensured that all activities were dominated by celebration! We played with helium 
balloons, there was a festive feeling mat, colored spaghetti and a ball pit… You guessed it, all 
fun! The highlight of this week was the clown treasure hunt in the park for the oldest 
children. We also ate a festive treat every day. That was delicious!  
Clup news 
It was of course also a big party at the Clup. We started making slime, fabulous tie-die shirts 
and bracelets. And don't forget ... The glitter tattoos were also a great success. We also had 
a treat every day at the Clup, so the chip chains, ice creams and decorated egg cakes were 
certainly appreciated…. Now have we been having fun! 
 

 
 

UIT DE GROEPEN 
 

Groep 1-2 
Gynzy kids 

Ook in groep 1-2 werken we met een proefaccount van Gynzy kids. In de 
klas oefenen we spelenderwijs met getallen en letters middels 
opdrachten. De kinderen vinden het tot nu toe erg leuk om te doen! 

 
In group 1-2 we are working with a trial account on Gynzy kids. In the classroom we playfully 
practice with numbers and letters through 
assignments. The children are enjoying it so far! 

Versje 
Hebben jullie al kennis gemaakt met Hompeltje en 
Pompeltje? Dit is een vingerversje. We hebben ze 
van de week ook geknutseld in de klas. Zien ze er 
niet prachtig uit?! 
 
Have you already met Hompeltje and Pompeltje? 
This is a finger trick. We also made them in class 
this week. Don't they look beautiful?! 
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Groep 3-4 
Gynzy kids 
In de groep werken de kinderen met een momenteel met een proefaccount van GYNZY kids. 
Als school zijn we de mogelijkheden aan het ontdekken van dit programma en aan het kijken 
of het interessant is om dit programma toe te voegen aan het programma. 

De meeste kinderen hebben als inlogcode de voor- en achternaam aan elkaar geschreven en 
als wachtwoord 3434. Bij een aantal kinderen moet er nog een cijfer achter de achternaam. 
Dit weten ze zelf. 

 
The children in the group are currently also working with a trial account of GYNZY kids. As a 
school we are discovering the possibilities of this program and whether it would be 
interesting to add this program to the curriculum. 

Most children have the first and last name written together as a login code and 3434 as a 
password. Some children have a number after the surname. They know this themselves. 

 

Groep 5-6 
Even voorstellen 

Hallo allemaal, 
Misschien hebben jullie me al gezien, maar bij deze wil ik van 
de gelegenheid gebruik maken om mij aan iedereen voor te 

stellen. Mijn naam is Minou de la Rambelje, 46 jaar jong, getrouwd en heb 
3 kinderen van 10, 13 en 14. In september dit jaar ben ik begonnen aan de 
PABO van Fontys. Sinds 4 weken ben ik op de dinsdagen te vinden in de 
gezellige groep 5/6 van juf Rian.  
Mijn eerste indruk van aan ’t Heike is, dat er hele lieve, leergierige 
kinderen op school zitten. Door het team ben ik zeer hartelijk ontvangen. 
Ik heb zin in dit schooljaar en ga mijn best doen de kinderen veel te leren. En ik ben er van 
overtuigd, dat ik heel veel van de kinderen zal leren! 

Tot ziens, Minou 
 

Hello everyone, 
maybe you have already seen me, but I would like to take this opportunity to introduce myself 
to everyone. My name is Minou de la Rambelje, 46 years young, married and I have 3 
children aged 10, 13 and 14. In September this year I started the PABO of Fontys. For the last 
4 weeks I have been in Miss Rian's pleasant group 5/6 on Tuesdays. 

My first impression of Aan 't Heike is that there are very sweet, inquisitive children at school. 
I was received very warmly by the team. I am looking forward to this school year and will do 
my best to teach the children a lot. And I am convinced that I will learn a lot from the 
children! 
 
See you soon, Minou 
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Groep 7-8 
Ik op het Sondervick 
De leerlingen van groep 8 zijn afgelopen dinsdag naar het Sondervick 
College geweest. Deze ochtend werd uitgelegd hoe het e.e.a. in zijn werk 
gaat op het Voortgezet Onderwijs. Ook hebben ze kunnen ‘proeven’ aan verschillende 
vakken. Ze hebben kort les gehad in economie, Frans, Nederlands en Engels. 

Open School Sondervick College 
Op vrijdag 20 november houdt het Sondervick College een open school. Gezien de 
coronatijd is nog niet duidelijk hoe zich dit voor gaat geven; fysiek en/of digitaal. Via de 
Open Dag App ontvangt u bericht zodra er nieuws is over de Open School. 
De kinderen van groep 8 hebben hier vandaag een foldertje van meegekregen.  

Open dagen Voortgezet Onderwijs 
In deze tijd zijn de open dagen zeer onzeker, maar digitaal is veel te 
vinden:  
Zoals hierboven al stond aangegeven is er de Open Dag App, hier kan je 
verschillende scholen vinden. 

Via internet kunt u zoeken naar; www.scholenopdekaart.nl, hier kunt u scholen vinden en 
vergelijken.  
Er komt géén boek meer met daarin de informatie van de verschillende VO scholen in de 
regio. Wel is deze digitaal te vinden: www.devogids.nl 
 Hier kunt u ook een overzicht vinden van alle open dagen in de regio via tabblad open 
dagen: https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/open-
dagen?zoekcriteria=Veldhoven&kilometer=10&aanbod_selectie=&periode=  

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u ook een overzicht van alle open dagen van de 
scholen in de regio. 
 
Natuurlijk kunt u voor vragen ook contact opnemen met de leerkracht van uw kind. 
 
The students of group 8 went to Sondervick College last Tuesday. There it was explained how 
things work at secondary education. They were also able to 'taste' various subjects. They 
briefly had lessons in economics, French, Dutch and English. 

Open School Sondervick College 
On Friday 20 November Sondervick College is having an open school. Given the corona time, 
it is not yet clear how this will take place: physically and/or digitally. You will be notified via 
the Open Dag App as soon as there is news about the Open School. 

The children of group 8 received a leaflet today. 

Open days for Secondary Education 
In this day and age, the open days are very uncertain, but a lot can be found digitally: 

As indicated above, there is the Open Dag App where you can find different schools. 
You can search for: www.scholenopdekaart.nl, here you can find and compare schools.  

http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.devogids.nl/
https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/open-dagen?zoekcriteria=Veldhoven&kilometer=10&aanbod_selectie=&periode=
https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/open-dagen?zoekcriteria=Veldhoven&kilometer=10&aanbod_selectie=&periode=
http://www.scholenopdekaart.nl/
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There will no longer be a book containing information from the various secondary schools in 
the region. However, it can be found digitally: www.devogids.nl 
Here you can also find an overview of all open days in the region via the open days tab: 
https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/open-
dagen?zoekcriteria=Veldhoven&kilometer=10&aanbod_selectie=&peri=  

In the appendix to this newsletter you will also find an overview of all open days of the 
schools in the region. 
 

http://www.devogids.nl/
https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/open-dagen?zoekcriteria=Veldhoven&kilometer=10&aanbod_selectie=&peri=
https://www.devogids.nl/middelbare-scholen/open-dagen?zoekcriteria=Veldhoven&kilometer=10&aanbod_selectie=&peri=

