
 

 

Veldhoven, 20 mei 2020 

 

Beste ouders, 

Morgen komt er in verband met Hemelvaart geen Cahierke. Vandaar nu wel deze informatieve brief 
naar aanleiding van de persconferentie gisteravond.  
In de persconferentie is aangekondigd dat de vorige week aangekondigde versoepelingen doorgang 
kunnen vinden en dat per 8 juni de basisscholen in principe weer volledig open gaan. De 
voorzorgsmaatregelen blijven van groot belang: 

✓ Houd altijd 1,5 meter afstand. 
✓ Ga niet naar plaatsen waar het druk is. 

✓ Nies en hoest in uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. 

✓ Was vaak uw handen (vaak) met zeep. 

✓ Bent u verkouden? Blijf dan thuis! 

✓ Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven. 

✓ Werk zoveel mogelijk thuis. 

De maatregelen die wij hebben genomen, kent u ondertussen en kunt u nalezen op onze site. Op 
https://www.heiacker.nl/nieuwsbericht/68/De-Heiacker-en-Corona staan alle berichten die u de 
afgelopen tijd in verband met Corona heeft ontvangen. 

Al deze maatregelen blijven ook na 8 juni van kracht. Dit betekent dat de afspraken met betrekking 
tot brengen en halen, de hygiëneregels, de lijnen voor de ouders, en het afstand houden van de 
leerkracht ook ná 8 juni gelden. Het enige dat verandert, is dat alle kinderen alle dagen naar school 
komen. Volgende week zullen we als team bekijken of dit nog aanleiding geeft voor aanvullende 
maatregelen of afspraken. 

 

Schoolverlaters 

Voor de leerlingen van groep 8 is de laatste periode van hun basisschool een heel bijzondere tijd. Aan 
het begin van het schooljaar hebben we al het schoolkamp gehad en dat was superfijn en gezellig. In 
de komende periode staat er nog een aantal activiteiten op het programma. De leerkrachten van 
groep 8 en ondergetekende zijn in overleg om te kijken of en hoe we bepaalde activiteiten toch (in 
aangepaste vorm) door kunnen laten gaan. 

Eén van die activiteiten is het opvoeren van de afscheidsmusical. Uiteraard kan dit niet zoals wij dit 
altijd gewend zijn, in een volle zaal in de Schalm, met live muziek, hulp van ouders, etc. Maar er zijn 
al ideeën om tóch een musical te kunnen opvoeren. Hoe dit precies eruit gaat zien, is nog niet 
helemaal bekend. Zodra dit duidelijk is, hoort u dit van ons. 
Daarnaast zijn we aan het kijken hoe de andere schoolverlatersactiviteiten eventueel vorm kunnen 
krijgen. 

Ik houd u op de hoogte. Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

Judith Aust 
Directeur De Heiacker 

https://www.heiacker.nl/nieuwsbericht/68/De-Heiacker-en-Corona

