
Beste ouders/verzorgers van groep 8, 

Voor groep 8 staat er aan het einde van het schooljaar een aantal activiteiten in het teken van 

afscheid nemen van de basisschool. Het gaat dan over het peanutbal toernooi, de musical, uitzwaai 

moment, de afscheidsavond en de voetbalwedstrijd van groep 8 tegen de meesters en de juffen. 

Door maatregelen rondom COVID-19 hebben we heel kritisch naar deze activiteiten moeten kijken en 

het een en ander aan moeten passen. Via deze mail willen we jullie hierover informeren.  

Let op: Voor alle activiteiten blijven de COVID-19 regels van school gelden. En nog belangrijker: we 

beseffen dat deze activiteiten heel belangrijk zijn voor de kinderen, maar vragen toch met klem 

aan kinderen en ouders om thuis te blijven wanneer er COVID-gerelateerde klachten zijn.  

Peanutbal toernooi: 

Het peanutbal toernooi van 11 en 12 juni is afgelast. De organisatie is tot de conclusie gekomen dat 

het toernooi, in welke vorm dan ook, niet door kan gaan. Ondanks dat kinderen wél met elkaar 

mogen sporten, zijn er te veel volwassenen betrokken bij organisatie en uitvoering van het toernooi.   

De musical: 

De musical op 2 juli gaat door! Na goed overleg met theater De Schalm hebben we een mooie 

oplossing kunnen vinden voor de musical van dit jaar. Meer informatie over de musical en alles wat 

er mee te maken heeft vindt u in bijlage 1.  

 

Uitzwaai moment: 

Het uitzwaai moment van dinsdag 7 juli gaat door. Tijdens het uitzwaai moment nemen de kinderen 

van groep 8 afscheid van locatie de Polders en de Weldsehei. Ze worden dan uitgezwaaid door de 

groep 1 t/m 7. Om dit veilig op voldoende afstand te doen, zullen we u van tevoren nog extra 

informatie geven. 

 

De afscheidsavond: 

Voor de afscheidsavond van 7 juli hebben we een aantal aanpassingen moeten doen, maar voor de 

leerlingen van groep 8 gaat deze avond door! Meer informatie hierover vindt u in bijlage 2. 

 

De voetbalwedstrijd van groep 8 tegen de meesters en de juffen: 

De jaarlijkse voetbalwedstrijd van 6 juli gaat helaas niet door. Ondanks dat kinderen wél met elkaar 

mogen sporten, is het niet mogelijk om tijdens deze activiteit op 1,5 meter van de leerkrachten te 

blijven, en ook leerkrachten onderling kunnen dan geen 1,5 meter afstand houden. 

 

 

 

 

 

  



Bijlage 1 

De musical 

De musical van donderdag 2 juli gaat door! De musical heet ‘Betoeterd’. Voor groep 8 (en voor ons) is 
het erg fijn dat de musicaltraditie voortgezet kan worden. Door de COVID-19 maatregelen zal het wel 
anders zijn dan anders, maar we hebben een passende oplossing gevonden.  
 
Wat kan er wel? 

✓ De musical vindt plaats in Theater de Schalm. 
✓ De generale repetitie is ’s middags. 
✓ Er wordt 1 voorstelling gegeven in de avond. 
✓ Bij deze avondvoorstelling mogen er 100 mensen komen kijken. Zij kunnen op 1,5 meter van 

elkaar zitten. Twee mensen uit hetzelfde huishouden mogen wel naast elkaar zitten. 
✓ Elke leerling krijgt de mogelijkheid om 3 kaartjes te bestellen. Zo kunnen in ieder geval de 

ouders komen kijken. 
✓ De kaartjes kosten dit jaar 9 euro per stuk. De kaartverkoop verloopt volledig via theater de 

Schalm. Dat is één van de voorwaarden vanuit de COVID-19 richtlijnen voor theaters. Het 
theater moet op de hoogte zijn van precieze aantallen en personen die in de zaal aanwezig 
zijn. Over de kaartverkoop volgt binnenkort meer informatie.   

✓ Opa’s, oma’s, andere familieleden en vrienden kunnen via een livestream 
(www.liveuitzendingen.nl) met behulp van een inlogcode ook meekijken. 

✓ De kinderen van groep 1 t/m 7 kijken via de livestream de generale repetitie-voorstelling in 
de klas op school. 

 
Wat kan er niet? 

➢ De liveband kan dit jaar helaas niet de muziek verzorgen voor de musical. Door de scherpe 
richtlijnen kan de band niet op het podium staan en moeten we gebruik maken van digitale 
muziek.  

➢ Andere jaren bouwden we de musical een dag van te voren op in de Schalm , dan werden 
alle decor stukken neergezet en opgehangen en kwam de liveband de instrumenten 
stemmen. Dat kan dit jaar helaas niet. Het opbouwen van de musical is op dezelfde dag als 
de voorstelling.  

➢ Andere jaren was er veel ouderhulp tijdens de voorstellingen. Dit jaar zal dat anders ingericht 
moeten worden. Tijdens de voorstellingen zal de hulp vooral bestaan uit leerkrachten en 
professionals. Ouders mogen en kunnen niet achter de coulissen verblijven. 

➢ Na de musical wordt iedereen verzocht meteen te vertrekken naar huis in plaats van in de 
foyer de felicitaties van de toeschouwers uitgebreid in ontvangst te nemen. 

 
De dagindeling van 2 juli ziet er als volgt uit:  
10.00 uur: Opbouw musical 
13.00 uur: Generale repetitie 
16.00 uur: Iedereen naar huis 
18.00 uur: Iedereen terug 
19.00 uur: Voorstelling 
21.30 uur: Iedereen weer vertrokken 
 
Ouderhulp gevraagd!! 
Ondanks dat er geen ouderhulp op de musicaldag zelf is, hebben we wel hulp van ouders nodig in de 
voorbereiding! Normaal gesproken zijn alle (hulp)activiteiten rondom de musical al lang opgestart. 
Dit jaar konden we helaas niet eerder beginnen omdat er veel onduidelijkheid was. Er moet nog wel 

http://www.liveuitzendingen.nl/


het een en ander gebeuren in een korte tijd om de musical tot een succes te maken. Wij hebben uw 
hulp dus erg hard nodig!! 
 
Hieronder een overzicht waar ouderhulp voor nodig is voor de musical: 
 

- Decor: We hebben gekozen voor een relatief makkelijk te vervoeren decor. Dat wil zeggen 
dat het grootse gedeelte van het decor (de achtergrond) digitaal weergegeven gaat worden. 
We zijn op zoek naar ouders die leuk vinden om een digitale achtergrond te ontwerpen. Het 
gaat dan ook om één of twee achtergrond dia’s die tijdens deze musical gebruikt worden. 
Daarnaast zijn er verschillende decormaterialen die verzameld moeten worden. Daarom 
zoeken we ook iemand die dit wil en kan coördineren. Heeft u interesse om hieraan mee te 
werken mail dan naar m.romeijn@veldvest.nl  
 

- Kleding: Voor de musical is natuurlijk ook kleding nodig! Ook hierom hebben we bewust voor 
deze musical gekozen. Er is een lijst met een overzicht welke kleding er per persoon nodig is. 
Er hoeft weinig kleding nieuw gemaakt te worden. Veel kleding is al op school aanwezig of 
kan worden verzameld. Daarom zoeken we ook iemand die dit wil en kan coördineren. Heeft 
u interesse om hieraan mee te werken mail dan naar t.vankemenade@veldvest.nl  
 

- Rekwisieten: Voor de musical zijn ook gebruiksmaterialen nodig. Er is een lijst met een 
overzicht van welke materialen er nodig zijn. Ook hier zoeken we iemand die dit wil en kan 
coördineren. Heeft u interesse om hieraan mee te werken mail dan naar 
m.legius@veldvest.nl 

 
 
De leerlingen van groep 8 hebben inmiddels te horen gekregen welke rol of rollen ze gaan spelen in 
de musical. In de week van 8 juni mogen en kunnen ze voor het eerst ook samen gaan oefenen voor 
de musical. Dat wil zeggen dat ze nog dan maar 4 weken hebben om er samen aan te werken. We 
gaan er alles aan doen om daar een succes van te maken! Volgende week is het de bedoeling dat de 
kinderen hun tekst heel erg goed gaan oefenen, zodat we daarna meteen aan de slag kunnen met 
het neerzetten van de scènes. 
 
 
Wanneer er vragen zijn over de musical, kunt u ons altijd mailen.  
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Bijlage 2: 

 

De afscheidsavond  

Traditie getrouw nemen we op de laatste dinsdag van het schooljaar op een ludieke manier afscheid 

van leerlingen van groep 8 en van een aantal ouders die geen andere kinderen op De Heiacker 

hebben zitten.  

Voor de leerlingen wordt er dit jaar een ‘Gala bioscoopavond’ georganiseerd. Ze worden uitgenodigd 

om ’s avonds in ‘galakleding’ naar school te komen alwaar ze in een speciaal COVID-aangepaste 

bioscoopzaal een film/ludieke afscheidsavond gaan beleven. Helaas kunnen we de ouders en 

verzorgers dit jaar niet uitnodigen in school. Wel willen we van een aantal momenten foto’s en 

opnamen maken die we dan met ouders kunnen delen.  

 

Hoe ziet deze avond er uit? 

- Rode loper event 

- Ludiek afscheid 

- Film 

- Traditioneel Heiacker afscheid  

 

Meer informatie hierover volgt snel! 

 


