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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Beste ouders, 
De ontwikkelingen in onderwijsland gaan snel. Een kleine greep uit de ontwikkelingen: 
 
· De Centrale Eindtoets hoeft niet gemaakt te worden door de leerlingen van groep 8; 
· Bijna ieder uur krijgen wij van methodemakers en uitgeverijen informatie over nieuwe mogelijkheden om de    
  leerlingen thuis te laten leren; 
· Leerkrachten zijn druk met alles te ordenen en te onderzoeken wat bruikbaar en passend is; 
· Een mini-team van leerkrachten onderzoekt de mogelijkheden van les op afstand. 
 
Maandag ontvangt u van de leerkracht nieuwe informatie, met betrekking tot de opdrachten voor volgende 
week. Hier zijn dan de nieuwe materialen in verwerkt. Wat betreft het oriënteren op mogelijkheden voor les 
op afstand, is dit op sommige andere scholen al praktijk, omdat zij hiervoor de technische mogelijkheden al 
hebben en voorheen al gebruikten. Uiteraard maken wij gebruik van hun ervaringen. In het onderzoek hoe 
dit vorm te gaan geven, hebben we ook informatie van u nodig. Begin volgende week ontvangt u een 
enquête, waarin we een aantal vragen zullen stellen over de aanwezigheid en mogelijkheden van devices bij 
u thuis. 
 
Nog even iets heel anders. 
Zoals u weet, loopt de oudertevredenheidspeiling tot en met vrijdag 21 maart. Vandaag ontvangen de 
ouders die hem nog niet ingevuld hebben, een herinnering. Deze herinnering wordt automatisch 
gegenereerd in Parnassys. U kunt de vragenlijst dan nog vandaag of morgen invullen. Het kost u ongeveer 5 
minuten. Alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Tenslotte nog een paar algemene tips voor u thuis: 
Meester Bertus heeft verschillende verhalen ingesproken: https://soundcloud.com/user-471953934 
 
Iedere ouder kan (tijdelijk) een gratis abonnement afsluiten op de voorleeshoek 
www.devoorleeshoek.nl/scholendicht 
 
Bredeschool Veldhoven heeft online activiteiten ontwikkeld: 
https://www.youtube.com/channel/UCvdbuSIDHuEAAezNFsMk9yg/ 
 
En tenslotte nog algemene tips: https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Judith Aust  
Directeur De Heiacker 
 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Schoolkorfbaltoernooi afgelast 
 
De organisatie van het schoolkorfbaltoernooi heeft de beslissing genomen om het toernooi af te lassen. Dit 
geldt zowel voor het toernooi voor groep 3 t/m 8 als de spelletjes die voor de kinderen van groep 1/2 werden 
georganiseerd.  
Volgend jaar wordt het toernooi opnieuw georganiseerd! 
 
 
 

https://soundcloud.com/user-471953934
http://www.devoorleeshoek.nl/scholendicht
https://www.youtube.com/channel/UCvdbuSIDHuEAAezNFsMk9yg/
https://wij-leren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php


Schoolvoetbal 
Zoals jullie inmiddels begrepen hebben zijn er - t.a.v. het organiseren van evenementen – beperkende 
maatregelen opgelegd in het belang van de algemene volksgezondheid. 
 
Zo adviseren het RIVM en de KNVB om Sportevenementen met veel deelnemers/toeschouwers tot 31 maart 
a.s. niet te laten plaatsvinden. Sv Marvilde volgt dit advies.  
Hierdoor zijn zij helaas genoodzaakt om de Veldhovense Schoolvoetbal Kampioenschappen voor Groep 3 
en 4, van woensdag 25 maart a.s., geen doorgang te laten vinden. Mogelijk kunnen zij dit nog in een later 
stadium “inhalen”. Wij houden jullie daarvan op de hoogte. 
Volgens de huidige richtlijnen van RIVM en KNVB lopen die beperkende maatregelen tot en met 31 maart 
a.s. De toernooien van woensdag 1 april (Groep 5 en 6) en woensdag 8 april (Groep 7 en 8) staan dus 
voorlopig nog gepland. Ook hierover zullen wij jullie tijdig informeren. 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroepen 
Afgelopen week was een rare week. Meesters  en juffen en ook veel kinderen werden ziek. Op 
donderdagmiddag zat groep KC samen met groep 3B in een klas. Meester Tim kwam helpen. 
Samen kregen we schrijfles. Groep 1 ging daarna een vorm kleien, groep 2 mocht de vorm schrijven en 
groep 3 schreef in het schrijfschrift. Daarna deden we gezelschapsspelletjes. De oudere kinderen hielpen de 
jongere kinderen. Er waren ook jongsten die heel goed konden uitleggen hoe hun spel precies gespeeld 
moest worden. We speelden ook buiten, op het achterste veld en daarna zongen we nog gezellig met de 
gitaar. 

 

Vrijdag hadden we nog les en toen werd het stil in de klas. 
Vanaf maandag was iedereen thuis aan het werk. Inmiddels 
hebben we keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat 
iedereen toch goed vooruit kan en zich prima zinvol thuis 
kan vermaken. 
Via de mail houden we elkaar op de hoogte. Voor iedereen 
die thuis is: we hopen dat je met plezier spelletjes kunt 
doen, samen met je ouders leuke dingen kunt bedenken 
waar je ook nog wat van leert en… vooral niet te lang achter 
de computer zitten, maar lekker veel spelen!  
Heel veel groetjes van alle kleuterjuffen! 

Groep 4A 
Thuis: 

Deze week was iedereen thuis goed aan het werk! 
Door het Coronavirus en de opgelegde maatregelen 
kunnen we helaas (maar noodzakelijk) niet naar school en 
moeten we van alles op een andere manier regelen. 
Gelukkig hebben we de kinderen nog wat werk voor thuis 
kunnen geven en blijven we nadenken hoe we dit nog 
beter en praktischer voort kunnen zetten. 
Ondertussen blijven we fijn contact houden via de mail en 
zie ik gelukkig vele enthousiaste en leuke foto’s en filmpjes 
voorbij komen. 

 
Ik hoop iedereen snel weer te kunnen zien, maar tot 
dan blijven we op deze manier steun vinden bij elkaar. 
 
 
Groeten en tot binnenkort, 
Meester Bas 



Groep 5A 
Week 1 van het thuis zijn. 
Wat een rare week is het toch deze week. Lege klassen en jullie zijn thuis allemaal hard aan werk. 
Wat gek om op school te werken, terwijl jullie er niet zijn. Hopelijk vermaken jullie je thuis met het thuiswerk 
maar ook met andere leuke dingen. 
 
Wat geweldig dat ik deze week al heel veel foto's van jullie heb ontvangen! Leuk om te zien, blijf maar 
doorsturen! Ook via deze weg, wil ik jullie weer een fijne week wensen.  
 
Lieve groetjes van juf Bregje 
 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Sammy (7/8A), Patricia (KA), Jesse (4A), Mitch (4A)  

HARTELIJK GEFELICITEERD!  
 
 

 Kijk ook eens op onze website: www.heiacker.nl 

 Wilt u ook graag het Cahierke per mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar heiacker@veldvest.nl. 

 Volg ons ook op twitter: @BsHeiacker 
 
 

Download de gratis Heiackerapp in de App Store of de Play Store 
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