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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Afscheid Peter Teunis, welkom Martijn Legius 
Zoals u weet, gaat Peter Teunis, leerkracht groep 8B, ons per 1 april verlaten. Het voelt heel vreemd, voor 
Peter, voor ons als collega’s, maar zeker ook voor de kinderen, om geen echt afscheid te kunnen vieren. 
Tegen Peter heb ik gezegd: “Van uitstel hoeft zeker geen afstel te komen”. Dus een live afscheid zullen we 
later dit jaar nog organiseren. Uiteraard bedank ik, namens de leerlingen en medewerkers van De Heiacker, 
Peter heel hartelijk voor de afgelopen jaren en wens ik hem heel veel succes in zijn nieuwe baan. 
Martijn Legius zal Peter opvolgen vanaf 1 april. Voor hem is het afscheid van zijn oude groep, net zoals voor 
Peter, heel vreemd. Maar ook dit nieuwe begin is vreemd. Peter en Martijn zorgen voor een goede 
overdracht. De kennismaking met de kinderen en de nieuwe meester zal in eerste instantie digitaal 
plaatsvinden. Geen ideale start, maar gelukkig is meester Martijn erg bedreven met computers, dus dat komt 
zeker goed. Hartelijk welkom, Martijn! 
  
Les op afstand 
Ondertussen zijn, na de berichtgeving aan u van afgelopen dinsdag, al enkele leerkrachten begonnen met 
het contact opnemen met de ouders. We hebben afgesproken dat iedere leerkracht van alle kinderen in zijn 
of haar groep de ouders benadert om te informeren hoe het gaat en de inventarisatie te doen. Dit betekent 
dat u dus meerdere leerkrachten aan de telefoon kunt krijgen. Het is fijn om even ‘live’ te horen hoe het met 
iedereen gaat. 
 
Opvang 
Met de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid wordt iedereen gevraagd zoveel mogelijk thuis te 
blijven en thuis te werken. Hierdoor lukt het bijna alle ouders om zelf de opvang van de kinderen vorm te 
geven. Dat is heel erg fijn. Ouders die beiden in een cruciaal beroep werken, en de opvang niet op een of 
andere manier geregeld krijgen, kunnen een mail sturen naar heiacker@veldvest.nl om bij Loes aan te 
geven dat ze opvang nodig hebben. Ouders waarvan er 1 in een cruciaal beroep werkt, worden door de 
gemeente en het RIVM dringend verzocht zelf voor opvang te zorgen, bijvoorbeeld door de andere ouder die 
thuis werkt. Ondanks dat we beseffen dat dit een groot beroep op u doet, ondersteunen we deze werkwijze 
en vragen we u eerst of u de opvang niet op een andere manier kunt organiseren. Indien dit echt niet lukt, 
kunt u via heiacker@veldvest.nl een aanvraag doen. Ouders die niet in cruciale beroepen werken, hebben 
geen recht op opvang. Indien u vermoedt recht te hebben op nood- of crisisopvang, kunt u contact opnemen 
met de gemeente via 14040 en daar een aanvraag doen. Zij hanteren dezelfde criteria als hierboven 
beschreven, maar kunnen uitzonderingen maken als er bijvoorbeeld sprake is van psychische problemen, 
overbelasting, of andere specifieke omstandigheden. 
Leerlingen die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben, mogen sowieso niet naar de opvang. Ook 
leerlingen waarvan een gezinslid verkouden is, koorts heeft of hoest, mogen niet naar de opvang. Bij het 
brengen en halen van de kinderen vragen we u de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen, en dus in ieder 
geval 1,5 meter afstand te houden. 
 
Met alle maatregelen zorgen we er samen voor dat we deze periode goed (en gezond) doorkomen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
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ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE  
 
Meester Peter weet nu ook waar Abraham de mosterd haalt! 

 
Onze meester Peter is woensdag 50 jaar geworden! We hebben juf 
Birgit en juf Angelina in de dagen voor zijn verjaardag gespot in het 
technieklokaal… Daar hebben zij geholpen om zijn feestoutfit tiptop 
te maken. Juf Ellen en juf Evi waren eerstelijns hulpverleners en 
hebben meester op de grote dag vergezeld naar zijn lokaal. En 
daar zat meester Peter van groep 6/7B dan!  
Hij voelde zich een klein beetje eenzaam in zijn mooi versierde 
klas. Maar meester Peter zou meester Peter niet zijn, als hij 
daarvoor geen oplossing vond. Bij het zingen van zijn 
verjaardagslied begeleidde hij zichzelf op gitaar. Het schijnt heel 
mooi geklonken te hebben; althans zo doet het verhaal de ronde… 
 
Meester Peter, van harte gefeliciteerd namens alle leerlingen 
en medewerkers van De Heiacker!  

 

Uiteindelijk kreeg onze Abraham nog bezoek van een 
dubbelganger… 

Schoolvoetbaltoernooi  
Vanwege de recente ontwikkeling heeft de organisatie besloten om het schoolvoetbaltoernooi dit jaar voor 
alle groepen niet door te laten gaan. Volgend jaar hopen we weer veel inschrijvingen te mogen ontvangen!  

Vanuit Cordaat Welzijn 
Nu het coronavirus Nederland in haar greep heeft, schieten overal in ons land initiatieven uit de grond om 
kwetsbare mensen te helpen, werkenden in vitale beroepen te ondersteunen en 'gewoon' extra op elkaar te 
letten. Journalist Rutger Bregman zei daarover in De Wereld Draait Door: 'Niet alleen het virus is 
besmettelijk, ons gedrag ook. Iedere goede daad kan óók als een virus door het land gaan. Dit kan 
misschien krachtiger zijn dan corona zelf.'  
Cordaad Welzijn  verzamelt namens de gemeente Veldhoven en het maatschappelijk veld, voor heel 
Veldhoven alle vraag en aanbod op één plek: www.veldhovenvoorelkaar.nl. Dat was én is het platform voor 
heel Veldhoven. Cordaad Welzijn koppelt, verbindt en ondersteunt hierin. Dat doen we al bijna 50 jaar in 
Veldhoven en dat doen we nu zeker ook. Samen sterk staan, ook nu we geconfronteerd worden met het 
coronavirus.  

 
 

http://www.veldhovenvoorelkaar.nl/


NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3B 
Dag allemaal, 
Wat een rare tijden zijn het: geen kinderen in de klas en dus ook geen gezelligheid van hen. Wij vinden het 
maar niks, maar gelukkig houden veel kinderen ons toch goed op de hoogte. Regelmatig ontvangen we 
filmpjes en foto's van wat ze aan het doen zijn. Dit vinden we erg fijn! 
We zien ook dat alle kinderen hard aan het werk zijn, thuis met hun ouders. Er wordt gelezen, gerekend, 
dicteetjes gemaakt en ze hebben secret seeds ontvangen waar ze druk mee bezig zijn. We hebben al 
verschillende foto's en filmpjes ontvangen waarop we zien dat kinderen de Engelse instructies opgevolgd 
hebben en de zaadjes hebben geplant.  
Zo proberen we met elkaar toch deze periode door te komen, maar wij kunnen niet wachten om 's morgens 
om half 9 weer bij de deur te staan om iedereen een high-five te geven.  
 
Een dikke knuffel, 
Juf Angelina en juf Romy 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Guusje (3A), Tuur (8B), Anna (KB), Bram (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 
 

http://www.heiacker.nl/
mailto:heiacker@veldvest.nl

