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Nieuwsbrief 9    

 5 november 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat….onze leerlingenraad gestart is?! 
Wist u dat….we volgende week starten met schoolfruit?! Vanaf volgende week hoeven de 
kinderen op woe-do-vrij geen fruit mee naar school te nemen.  

Did you know... our student council has started?! 
Did you know... we start with school fruit next week?! From next week the children don't need to bring fruit to 
school on Wednesdays, Thursdays and Fridays. 

ALGEMEEN  
 
Leerlingenraad 
De eerste leerlingenraad van basisschool aan ’t Heike is een feit! 
We zijn erg blij dat er zoveel motivatiebrieven zijn binnen gekomen.  
In de groepen 5 t/m 8 is er erg serieus gestemd op de brieven van de 
leerlingen. Er zijn uiteindelijk 3 kinderen uit de beide groepen gekozen.; Teun, Colin en 
Gabriëlla uit groep 5-6. Dana, Gwenn en Bram uit groep 7-8. 
Van harte gefeliciteerd! 
Inmiddels is de eerst vergadering al geweest en wat een enthousiasme bij de raad. Er zijn al 
verschillende goede ideeën geopperd. We houden jullie op de hoogte! 

The first student council of primary school at 't Heike is a fact! 
We are very happy that so many motivation letters have been received. In groups 5 to 8 there was a very 
serious vote on the letters from the students. In the end 3 children were chosen from both groups; Teun, Colin 
and Gabriëlla from group 5-6. Dana, Gwenn and Bram from group 7-8. 
Congratulations! 
The first meeting has already taken place with much enthusiasm. Several good ideas have already been put 
forward. We will keep you informed! 

Renate Pas en Inge van der Hijden, coördinatoren leerlingenraad 

 
Belangrijke data  

10-11  Schoolraad                                                                            www.basisschoolaantheike.nl    
17-11  Studiedag, alle leerlingen vrij 
09-11  Start EU Schoolfruit 
  
 

http://www.basisschoolaantheike.nl/
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EU-Schoolfruit 
Onze school is dit schooljaar wederom ingeloot voor het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma. De school krijgt 20 weken lang gratis fruit en groente 
geleverd voor de hele school!  Van 9 november 2020 t/m 16 april 2021 
ontvangt de school drie gratis porties groente en fruit per leerling per week. 
Dit betekent voor onze school dat op woensdag-donderdag-vrijdag dit fruit 
uitgedeeld wordt aan de leerlingen. Uw hoeft dus op deze dagen uw 
kind(eren) geen fruit mee te geven naar school. In de groepen wordt de 
komende tijd hier ook volop aandacht aan besteed. 

 
Team BS aan ’t HeikeThis school year our school has again been drawn for the EU School Fruit and Vegetable 
Program. The school will receive free fruit and vegetables for the entire school for 20 weeks! From November 9, 
2020 to April 16, 2021, the school will receive three free portions of fruit and vegetables per student per week. 
For our school, this means that this fruit is distributed to the students on Wednesday-Thursday-Friday. You do 
not have to send fruit with your child(ren) to school on these days. In the coming period, the groups will also pay 
a lot of attention to this. 

Team BS aan 't Heike 

Luizenpluizen 
Gezien de coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk om op school te gaan 
luizenpluizen. Wij vragen u vriendelijk uw kind/eren regelmatig zelf thuis te controleren op 
hoofdluis en neten. Indien u hoofdluis en/of neten constateert graag dit doorgeven aan de 
leerkracht van uw kind/eren zodat wij een algemeen briefje aan de leerlingen mee kunnen 
geven dat ook zij extra gecontroleerd worden op luizen en/of neten. Voor meer informatie 
en instructies verwijzen wij u naar onderstaande site van het RIVM. 
https://www.rivm.nl/hoofdluis 
 
Given the corona measures, it is currently not possible to check for lice at school. We kindly ask you to check 
your child/children regularly at home for head lice and nits. If you notice head either of these, please pass this 
information on to the teacher of your child(ren) so that we can give a general note to the students that they are 
also checked for lice and/or nits. For more information and instructions, please refer to the RIVM site below. 
https://www.rivm.nl/hoofdluis 

Vera van der Velden 

Schoolraad 
Dinsdag 10 november staat er weer een Schoolraadvergadering gepland. 
Zoals u weet is dit een openbare vergadering. Wilt u hier als toehoorder bij 
aanwezig zijn kunnen wij u uitnodigen om deze vergadering op afstand bij 
te wonen via Microsoft Teams. Wilt u deze vergadering bijwonen kunt een 
mail sturen naar w.vanginkel@veldvest.nl. 
Aanvang van de vergadering 19.00 uur. 

Another School Council meeting is scheduled for Tuesday 10 November. As you know, this is a public meeting. If 
you would like to attend this meeting, we can invite you to attend this meeting remotely via Microsoft Teams. If 
you would like to attend this meeting, please send an email to w.vanginkel@veldvest.nl 
Start of the meeting at 7 pm. 

Wendy van Ginkel, secretaris Schoolraad 

https://www.rivm.nl/hoofdluis
https://www.rivm.nl/hoofdluis
mailto:w.vanginkel@veldvest.nl
mailto:w.vanginkel@veldvest.nl
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Nieuws van Nummereen 
Clupnieuws 
We hebben de herfstvakantie alweer achter ons gelaten, maar oh wat hebben we het leuk 
gehad! De hele vakantie stond het thema Halloween centraal en daarom werd het griezelig 
gemaakt op de clup. Zo was er door de cluppers een geweldig spookhuis gemaakt met 
kleden en allemaal enge dingen zoals nep spinnen in spinnenwebben en muizen. Ook de 
activiteit Lego masters was voor vele cluppers favoriet er werden hele bouwwerken gemaakt 
en gestreden om de ere titel te halen voor je eigen clup. Daarnaast werd er natuurlijk 
gegeten op de clup, en ook deze keer waren er allerlei hapjes in teken van het thema… 
Griezelig lekker dus!  
 
We have already left the autumn holidays behind us, but oh what fun we had! The whole holiday was the theme 
of Halloween, which is why it was creepy at the clup. For example, the cluppers made a great haunted house 
with carpets and all kinds of scary things such as fake spiders in cobwebs and mice. The Lego masters activity 
was also a favorite for many cluppers. Entire buildings were made and fought to win the title of honor for your 
own clup. In addition, there was of course food at the clup, and this time there were also all kinds of snacks on 
par with the theme… So creepily delicious 

 
Peuterprogramma en dagopvang  
We merken het aan alles, maar vooral aan de regen: de herfst is echt begonnen. De kinderen 
gaan weer buiten spelen met hun regenlaarzen aan en wat is er dan leuker dan in plassen 
springen en net alsof doen of het regent met de bladeren.  Als we in het park zijn gaan we 
niet alleen op zoek naar paddenstoelen, maar zingen er ook liedjes over. Heel gezellig! Voor 
de kleinste kinderen worden de bladeren naar binnen gehaald, heel interessant om te 
ontdekken en wat een knisperend geluid. We gaan volgende week een paraplu knutselen en 
zouden de kinderen daarbij regen maken? 

 
We notice it in everything, but especially in the rain: autumn has really begun. The children are going to play 
outside again with their rain boots on and what could be more fun than jumping into puddles and pretending it 
is raining with the leaves. When we are in the park, we not only look for mushrooms, but also sing songs about 
them. Very cosy! For the smallest children, the leaves are brought in, very interesting to discover and what a 
crackling sound. We are going to make an umbrella next week and would the children make rain? 
 

 

UIT DE GROEPEN 

 
Groep 1-2 

Herfst    
Woensdag hebben we met z’n allen een herfstwandeling gemaakt. Samen op zoek naar 
blaadjes, kastanjes, eikels, paddenstoelen en alle andere spulletjes die bij de herfst horen. 
Ook in de klas is het volop herfst. Er hangen geknutselde paraplu’s, egeltjes en geprikte 
herfstbladeren. Ook hebben we onze woordenschat flink uitgebreid met woorden die passen 
bij de herfst, zoals een eekhoorn, een pompoen en een dennenappel.  

Wednesday we all went for an autumn walk. Together we looked for leaves, chestnuts, acorns, mushrooms and 
all the things that belong to autumn. It is also autumn in the classroom. There are crafted umbrellas, hedgehogs 
and pricked autumn leaves. We have also expanded our vocabulary with words that are appropriate for 
autumn, such as a squirrel, a pumpkin and a pinecone. 
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Na het thema herfst beginnen we met 
het thema sinterklaas. Het is alweer 
bijna zover! Vanaf volgende week 
maandag starten we met het thema en 
gaan we het sinterklaasjournaal volgen 
in de klas. Wij hebben er in ieder geval 
weer veel zin in! 

After the theme of autumn we start with the 
theme of Sinterklaas. It's almost that time again! 
From next Monday we will start with the theme 
and we will follow the Sinterklaas news in class. 
In any case, we are looking forward to it again! 

 
 

Groep 3-4 

Huiswerk   
Vorige week hebben alle kinderen een mapje mee naar huis gekregen met 
opdrachten om thuis te maken of te lezen. Huiswerk is een extra vorm van 
inoefening van de aangeboden leerstof. Ook heeft u als ouder goed zicht op 
de leerstof die in de groep op dat moment wordt aangeboden.   

Last week, all children received a folder with assignments to make or read at home. 
Homework is an extra form of practicing the subject matter offered. As a parent, you also have a good view of 
the subject matter that is offered in the group at that time. 
 
Rekenbladen  
Dit kan een extra inoefening zijn van aangeboden stof maar kan ook een 
automatiseringsoefening zijn die tot doel heeft om het rekentempo te verhogen. Groep 3 
begint later in het jaar met rekenbladen.  
 
This can be an additional exercise of the offered material, but can also be an automation exercise that aims to 
increase the calculation speed. Group 3 starts later in the year with spreadsheets. 

 
Leesbladen  
Deze bladen hebben tot doel om de aangeboden letters, woorden en verschillende 
categorieën verder te automatiseren. Goed lezen leer je door veel te oefenen en veel 
‘leesmeters’ te maken. Het is dan ook belangrijk om het blad niet 1 keer te lezen, maar wel 
minimaal 5x per week. De eerste keer zal het misschien heel moeizaam gaan en hakt het 
kind elk woord in stukjes. De laatste keer leest het kind het blad misschien wel vlot zonder 
eerst de woordjes in stukjes te hakken.  
Vergeet niet om uw waardering te laten blijken zoals u hierboven ook heeft kunnen lezen.  
Iedere dinsdag moet het mapje weer mee naar school en krijgt uw kind weer nieuwe 
oefeningen mee naar huis.   
 
These sheets aim to further automate the offered letters, words and different categories. You learn to read well 
by practicing a lot and making many "reading meters". It is therefore important not to read the magazine once, 
but at least 5 times a week. The first time it may be very difficult and the child chops every word into pieces. The 
last time, the child may read the magazine smoothly without cutting the words into pieces first. 
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Do not forget to show your appreciation as you have read above. 
Every Tuesday the folder has to be taken to school again and your child will be given new exercises to take 
home. 

LET OP, ouders groep 3!  
We spreken de letters van woorden niet uit als alfabetletters maar als de klank van de 
letters. De kinderen komen anders niet tot lezen.  
Vak= vvv aaa ku en niet VEE AA KA. In de klas lezen de kinderen zoemend, vviiiiss.  

We do not pronounce the letters of words as alphabet letters but as the sound of the letters. Otherwise the 
children will not be able to read. 
Vak = vvv aaa ku and not VEE AA KA. In class, the children read zoemend, vviiiiss 

Veilig leren lezen groep 3  
We zijn begonnen bijna aan kern 4 van Veilig leren lezen!  
Thema kern 4: Waar woon jij?  
Dirk en Dora, de hoofdpersonen van het verhaal 
‘Lollig’, wonen in een flat die per ongeluk op zijn kop 
wordt gezet. Zij vinden dat wel lollig, maar de andere bewoners niet ... Dit thema geeft 
aanleiding voor gesprekken en activiteiten rondom verschillende soorten huizen, onderdelen 
van huizen, wat staat er in de verschillende kamers, enzovoorts. 

Letters en woorden lezen in kern 4 
De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al de 
gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ 
en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woordjes 
horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals ‘vaart’ en 
‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’. 

De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen: 

• eenlettergrepige woorden die beginnen met ‘schr’, zoals: schram, schroef; 

• tweelettergrepige verkleinwoorden, zoals: mandje, kraampje, stoeltje; 

• eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘dt’ of ‘bt’, zoals: vindt, krabt; 

• eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ch’ of ‘cht’, zoals: lach, bocht; 

• eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘a’, ‘o’ of ‘u’, zoals: sla, vlo, nu; 

• eenlettergrepige woorden die eindigen met een cluster van drie medeklinkers zoals: 
worst, markt; 

• eenlettergrepige woorden die beginnen met een cluster van drie medeklinkers, zoals: 
strik, spleet; 

• tweelettergrepige woorden zoals: zwembroek, schatkaart. 
 
We have almost started on core 4 of Safe Reading!  
Thema kern 4: Waar woon jij? 
Dirk and Dora, the main characters of the story "Lollig", live in a flat that is accidentally turned upside down. 
They think that's funny, but the other residents don't ... This theme gives rise to conversations and activities 
about different types of houses, parts of houses, what is in the different rooms, and so on. 
Letters en woorden lezen in kern 4 
The new letters in core 4 are: w, o, a, u, j. In the previous core, the children were already given the opportunity 
to write words such as 'doek' and 'ijs' in addition to read words such as 'spaar' and 'vrij'. It is not a problem if 
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your child still finds it difficult. These words are not yet part of the basic material. Your child can already read 
"stam + t" such as "vaart" and "rent", but not yet "rijdt" or "wordt". 

The children who work with sun materials learn to read the following word types: 
⦁ monosyllabic words starting with "schr", such as: schram, schroef; 
⦁ two-syllable diminutives, such as: mandje, kraampje, stoeltje; 
⦁ monosyllabic words ending in "dt" or "bt", such as: vindt, krabt; 
⦁ monosyllabic words ending in "ch" or "cht", such as: lach, bocht; 
⦁ monosyllabic words ending in "a", "o", or "u", such as: sla, vlo, nu; 
⦁ monosyllabic words ending with a cluster of three consonants such as: worst, markt; 
⦁ monosyllabic words that start with a cluster of three consonants, such as: strik, spleet; 
⦁ two syllable words such as: zwembroek, schatkaart. 

 
Even voorstellen 

➢ Even voorstellen:  
Mijn naam is Reena Dijk, ik ben 16 jaar en loop 
vanuit Summa College Willem de Rijkelaan 

(onderwijsassistent leerjaar 2) dit jaar stage op basisschool 
aan ‘t Heike. 
Ik ben voornamelijk te vinden in groep 3-4 bij juf Wendy en juf 
Mireille op de donderdagen en vrijdagen. 

➢ Waarom heb ik gekozen voor de opleiding 
onderwijsassistent?: 

Ik heb gekozen voor de opleiding onderwijsassistent omdat ik werken met kinderen 
ontzettend leuk vind en ik elke dag opnieuw met plezier naar stage en/of school ga.  
Ik wist als klein meisje al dat ik graag juf wilde worden, maar door de ervaringen die ik nu op 
doe vanuit mijn opleiding krijg ik nog meer bevestiging.  

➢ Wat doe ik graag in mijn vrijetijd: 
In mijn vrije tijd werk ik in een supermarkt om een centje bij te verdienen en zo hier en daar 
word ik gevraagd of ik wil komen oppassen.  
Verder hou ik er ook van om lekker naar de sportschool te gaan. 
 
Introduction 
My name is Reena Dijk, I am 16 years old and I am doing an internship at primary school at 't Heike from 
Summa College Willem de Rijkelaan (teaching assistant year 2) this year. 
I can mainly be found in group 3-4 with Miss Wendy and Miss Mireille on Thursdays and Fridays. 
⦁ Why did I choose the teaching assistant course?: 
I chose the teaching assistant course because I really enjoy working with children and I enjoy going to an 
internship and/or school every day.As a little girl I already knew that I wanted to become a teacher, but the 
experiences I am now gaining from my education give me even more confirmation. 
⦁ What do I like to do in my spare time: 
In my spare time I work in a supermarket to earn a little extra and every now and then I am asked if I want to 
babysit. I also like to go to the gym 

 
Reena Dijk, stagiaire 
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Groep 5-6 
Veldhoven danst! 
Ook dit jaar doet groep 5-6 weer mee aan het project 
Veldhoven danst! Vanaf a.s. donderdag krijgen de 
leerlingen elke donderdagmiddag dansles in de speelzaal bij ons op school. De danslessen 
zullen duren t/m donderdag 10 december. Gedurende deze weken leren de leerlingen stap 
voor stap een dans aan. Er wordt nog gezocht naar een passende afsluiting voor het project. 
Het is dit jaar helaas niet mogelijk om de eindshow in theater de Schalm te organiseren.  
Tijdens deze periode is er geen gymles op maandag, maar moeten de leerlingen op 
donderdag hun gymkleding mee naar school nemen.  

Also this year, groups 5-6 are participating in the Veldhoven danst project! From next Thursday, the students 
will have dance lessons every Thursday afternoon in our playroom at our school. The dance lessons will last until 
Thursday December 10th. During these weeks, the students learn a dance step by step. A suitable closure for the 
project is still being sought. Unfortunately, it is not possible to organize the final show in theater de Schalm this 
year. 
During this period there is no gym class on Mondays, but students must bring their gym clothes to school on 
Thursdays. 

 
Groep 7-8 
Vanuit het Voortgezet Onderwijs 
 
Montessori College is een school voor Mavo en Havo in Eindhoven.  
Zij houden hun informatieavonden op  
woensdag 11 en 25 november van 19.30 tot 20.30 uur. 
Proeflessen kunnen gevolgd worden op  
woensdag 2 december en 27 januari van 13.45- tot 15.30 uur 
De open dag is op zondag 10 januari van 11.00-15.00 uur 
 
De Rooi Pannen is een VMBO school 
18 en 24 november digitale informatieavond vanaf 19.00 uur. 
Sfeer proeven vanaf 11 november op woensdagmiddagen in kleine groepjes 
8 november en 17 januari open dag. Open dag op 8 november is volledig online. 
 
Stedelijk College  
Opendagen 29 en 30 januari 
locatie VMBO 
voorlichtingsavonden 1 december en 8 februari van 19.00-23.00 uur 
locatie Mavo, Havo, VWO 
17 november informatieavond via LiveStream 
Minilessen voor leerlingen 16, 18 en 19 november van 18.30 toto 20.15 uur 
Informatieavond voor ouders en leerlingen van groep 8 23 februari 
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Helicon 

VMBO  en HAVO(= Groene lyceum Helicon) praktisch ingesteld op het gebied van groen en dieren. 

Workshop avonden: 17 november en 10 december 

Minilessen; 6 en 27 januari 

Open dag ; 16 januari 

Vakcollege Eindhoven 
Een school voor VMBO Basis en Kader, voor kinderen die graag met hun handen werken. 
Open Dag zaterdag 16 januari 2021 van 11.00 -14.00 uur.  
Minilessen woensdag 11 november 14.00 tot 15.30 uur. 
Informatiebijeenkomsten te organiseren voor maximaal 25 ouders. 
Dinsdag 17 november van 14.00 tot 14.45 uur 
Woensdag 18 november van 19.00 tot 19.45 uur  
Inschrijving vooraf via onze website www.vakcollegeeindhoven.nl is daarom verplicht. 
 
Aloysius De Roosten in Eindhoven  
Aloysius De Roosten is een school voor mavo determinatie onderbouw vmbo k/g/t. (Alleen 
met een kader advies  aanmelden is niet mogelijk). 
Informatieavond op maandag 9 november in 3 korte sessies: 
18.00 – 18.45 uur 
19.00 - 19.45 uur 
20.00 - 20.45 uur 
Inschrijven voor 1 van de bijeenkomsten is verplicht. Dit kan via de website 
www.aloysiusderoosten.info. 
Mocht de avond toch digitaal of op een andere manier gaan plaatsvinden door 
veranderende richtlijnen, dan ontvangen de aangemelde ouders hier uiteraard bericht over. 

Vanwege de  coronamaatregelen zijn op de meeste scholen de activiteiten onder 
voorbehoud, digitaal of met tijdslot. Bekijk voor actuele informatie de website van de 
betreffende school. Via de website wordt ook vaak gevraagd om je in te schrijven. 
___________________________________________________________________________ 
 

Montessori College is a school for Mavo and Havo in Eindhoven. 

They hold up their information evenings 

Wednesday 11 and 25 November from 7.30 pm to 8.30 pm. 

Trial lessons can be taken on 

Wednesday December 2 and January 27 from 1.45 pm to 3.30 pm 

The open day is on Sunday January 10 from 11 am to 3 pm 

De Rooi Pannen is een VMBO school 
November 18 and 24 digital information evening from 7 pm. 

Taste the atmosphere in small groups from 11 November on Wednesday afternoons 
November 8 and January 17 open day. Open day on November 8 is completely online. 
 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakcollegeeindhoven.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Cd357f05dcfa84728b39c08d87a87dec0%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637394075576395611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m4fgD4tYF4P%2BsUahTY6FQ3AS%2BgcGrfDucxbGnJdUoig%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.aloysiusderoosten.info%2F&data=04%7C01%7C%7Ca435c1fd17f54a636dc508d87a8e2ffd%7C7d22c0ef3bc44f548ab20eab5c4f89d7%7C0%7C0%7C637394098411363053%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mH1gqcM9PDsTkqZQmH7IPzcY8yAFcHgXpIa1sXnf7T8%3D&reserved=0
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Stedelijk College  
Open days January 29 and 30 
location VMBO 
information evenings December 1 and February 8 from 7 pm to 11 pm 
location Mavo, Havo, VWO 
November 17 information evening via LiveStream 
Mini lessons for students 16, 18 and 19 November from 6.30 pm to 8.15 pm 
Information evening for parents and students of group 8 23 February 
 

Helicon 
VMBO and HAVO (= Green Lyceum Helicon) practically oriented in the field of greenery and 
animals. 
Workshop evenings: November 17 and December 10 
Mini lessons; January 6 and 27 
Open day ; January 16 
 

Vakcollege Eindhoven 
A school for VMBO Basis en Kader, for children who like to work with their hands. 
Open Day Saturday January 16, 2021 from 11 a.m. to 2 p.m. 
Mini lessons Wednesday 11 November 2 pm to 3.30 pm 

Organize information meetings for a maximum of 25 parents. 
Tuesday, November 17 from 2 p.m. to 2:45 p.m. 
Wednesday, November 18 from 7 pm to 7.45 pm  
Registration in advance via our website www.vakcollegeeindhoven.nl is therefore 
mandatory. 
 

Aloysius De Roosten in Eindhoven  
Aloysius De Roosten is a school for mavo determination lower secondary vocational 
education k / g / t. (It is not possible to register only with an advice frame). 
Information evening on Monday November 9 in 3 short sessions: 
6:00 PM - 6:45 PM 
7:00 PM - 7:45 PM 
8:00 PM - 8:45 PM 
Registration for 1 of the meetings is mandatory. This can be done via the website 
www.aloysiusderoost.info 
Should the evening nevertheless take place digitally or in another way due to changing 
guidelines, the registered parents will of course receive a message about this. 

Due to the corona measures, at most schools the activities are subject to change, digital or 
with time slot. For current information, see the website of the relevant school. You are 
often asked to register via the website. 

 

http://www.vakcollegeeindhoven.nl/
http://www.aloysiusderoost.info/

