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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Heropening De Heiacker 

Afgelopen maandag heeft u via de mail informatie ontvangen over de heropening van de school vanaf 11 

mei. Voor de zekerheid ontvangt u de informatie nogmaals als bijlage bij dit Cahierke. Wij zien er enorm naar 

uit om weer ‘live’ met de kinderen te gaan werken. Voorwaarde is een zo veilig mogelijke school waar de 

kans op doorgeven van het Corona-virus zo klein mogelijk is.  

In het document “Heropening De Heiacker” vindt u alle informatie. Kijkt u nog even goed naar de begintijden 

van uw kind(eren). Het is niet de bedoeling dat leerlingen voor schooltijd op de speelplaats komen spelen. 

Ook vraag ik u en uw kind(eren) om, indien mogelijk, te voet of met de fiets naar school te komen. Enkele 

zaken behoeven extra toelichting, of stonden nog niet in het document. 

 Materialen van school 

Alle kinderen brengen op hun eerste schooldag alle materialen van school (boeken, schriften, etc) 

mee die ze thuis hebben gebruikt de afgelopen weken. De kinderen die een device geleend hebben, 

mogen deze voorlopig nog even houden om thuis mee te werken. 

 Overblijven voor alle kinderen 

Op maandag, dinsdag en donderdag blijven alle kinderen de komende weken over op school.  We 

kunnen hier geen uitzondering op maken. De kinderen eten in de eigen klas, met de eigen leerkracht 

en gaan daarna met de eigen groep naar buiten. De speeltijd tussen de middag is opgedeeld in 

speeltijd buiten (20 minuten) en speeltijd binnen in de eigen groep (20 min). Zo kunnen we ervoor 

zorgen dat alle kinderen tussen de middag kunnen ontspannen en lekker naar buiten kunnen. Alle 

kinderen brengen hun eigen lunchpakketje mee, en wat drinken. Uiteraard brengen de kinderen ook 

fruit en drinken mee voor de ochtendpauze. 

 Buitenspelen 

Het buitenspelen (de ochtendpauze en tussen de middag) is met de eigen groep, gescheiden van 

andere groepen.  

Weldsehei: Er zijn 3 groepen buiten op dezelfde tijd. 1 groep speelt alleen op de speelplaats, 1 

groep speelt alleen op het gras voor de bult en 1 groep speelt alleen op het gras achter de bult. Er 

zijn steeds twee van de drie leerkrachten buiten die zich op de scheidslijn opstellen om te 

surveilleren. 

Kanteel: Er zijn 2 groepen buiten op dezelfde tijd. Op de speelplaats en op het veld zijn duidelijke 

scheidingen aangegeven waar de kinderen van de verschillende groepen kunnen spelen. De eigen 

leerkracht gaat mee naar buiten. 

 Bewegingsonderwijs 

De lessen bewegingsonderwijs worden niet in de gymzaal gegeven. Op basis van de doelen die 

deze periode op het programma staan, worden (eenvoudige) buitenactiviteiten gepland. Voorlopig 

blijven de gymlessen op dezelfde dag als voorheen. De leerlingen hoeven geen gymspullen mee te 

brengen. 

 Verjaardagen 

Uiteraard zijn er de komende tijd ook kinderen jarig en dat moet gevierd worden! Helaas kunnen we 

de ouders van de kleuters niet uitnodigen om de viering bij te wonen in de klas. Als uw kind graag wil 

trakteren, dan mag dit alleen als het een zakje chips, een (klein) verpakt snoepje of een doosje 

rozijntjes in een uitdeelzak is. We kiezen ervoor om de verjaardagen van de kinderen die in de 

afgelopen 7 weken jarig zijn geweest, niet meer te vieren met een traktatie. Iedere leerkracht zal met 

de groep op gepaste wijze nog aandacht besteden aan de jarigen van de afgelopen weken. 

 Noodopvang 

Omdat kinderen op meerdere dagen per week naar school gaan, hopen we dat de ouders het zo 

met hun werkgever af kunnen stemmen dat er geen noodopvang meer nodig is. Dit zal  misschien 



niet in alle gevallen mogelijk zijn. Mocht het voor u toch noodzakelijk zijn om noodopvang aan te 

vragen en u hebt hier ook recht op, kunt u noodopvang aanvragen via heiacker@veldvest.nl. De 

richtlijnen blijven hetzelfde en kunt u terugvinden in het document “Heropening De Heiacker”.  

De noodopvang vindt voor alle kinderen plaats op de Weldsehei in het BSOlokaal dat aan de aula 

grenst. De kinderen die naar de noodopvang gaan, worden om 8.30u op de speelplaats van de 

Weldsehei verwacht bij juf Michèle. Zij gebruiken de middelste ingang, en gaan naar binnen na 

groep 4A en voor groep 6A. De kinderen in de noodopvang brengen alle spullen voor het thuiswerk 

mee naar school en kunnen op school zelfstandig, onder toezicht van juf Michèle, hun werk maken. 

Op maandag, dinsdag en donderdag om 15.15u en woensdag en vrijdag 12.15u komen de kinderen 

onder toezicht naar buiten, ook weer na groep 4A en voor groep 6A. 

 De start in alle groepen 

Alle groepen starten volgende week met een gesprek, waarin aandacht is voor alle kinderen (die dit 

willen) en hun verhaal naar aanleiding van de afgelopen weken. Ook legt de leerkracht dan uit wat 

de afspraken zijn en hoe we een en ander gaan doen de komende weken.  

 Op de speelplaatsen 

Tenslotte vragen we u de lijnen op de speelplaats te respecteren en niet over de lijn te gaan. Dit 

betekent dat ouders ook niet kunnen zwaaien voor de ramen van de (kleuter)groepen. Ook vragen 

we u achter de lijn voldoende afstand van andere ouders te houden. 

Op de speelplaats van de Weldsehei is een aparte plek gereserveerd voor de ouders van de 

kinderen van het Peuterwerk en er komt een apart looppad voor de ouders van de dagopvang van 

Korein. Zij gaan via het (nieuwe) hekje van de tuin de tuin in en door de schuifdeuren naar binnen.  

 

We beseffen ons dat voor u als ouder, maar ook wellicht voor de kinderen, deze nieuwe start heel spannend 

kan zijn. Met elkaar hebben we hier veel aandacht voor. De hygiëneregels en de daarmee gepaard gaande 

afspraken worden zeer secuur nageleefd door eenieder in de school. 

Mocht u vragen hebben, of iets willen bespreken, kunt u mij via de mail, j.aust@veldvest.nl, goed bereiken. 

Ook zal ik volgende week op de speelplaatsen aanwezig zijn bij de start van de dag. Op maandag en 

donderdag op de Weldsehei en op dinsdag en woensdag op locatie Kanteel. Op 1,5 meter afstand kunt u 

dan vragen stellen, iets overleggen of een praatje maken. 

Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Vanuit de schoolraad  
Vorige week donderdagavond was er een extra Schoolraadvergadering - uiteraard vergaderden we weer 
digitaal -  in verband met de heropening van de school, aanstaande maandag.  
Het plan, dat iedereen inmiddels ook per mail heeft ontvangen, is uitgebreid besproken en Judith heeft 
toegelicht waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Van deze vergadering zijn geen notulen gemaakt.  
 
Donderdag 28 mei is de volgende reguliere schoolraadvergadering. Dan bespreken we onder andere het 
VVTO, de W&T lessen en natuurlijk de ervaringen en voortgang rondom het nieuwe lesgeven en 
gedeeltelijke thuisonderwijs.  
De schoolraad is bereikbaar via het mailadres srdeheiacker@gmail.com.  
 
 
Spreekuur vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het spreekuur dat gepland stond voor 11 mei vindt geen doorgang. Zodra het spreekuur weer plaatsvindt op 
school, melden we dit in het Cahierke. 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroepen  
Hoera! Maandag gaan we weer naar school! Na 7 weken thuis, inclusief de vakantie, gaan we maandag 
weer naar school. Helaas voorlopig nog in 2 verschillende groepen, maar toch... Wat fijn om elkaar weer 
'live’ te zien. Er zijn wel een heleboel regels waar we ons aan moeten houden; dat gaat lukken! Deze week 
gaan we voor het laatst 'videobellen’, vanaf maandag krijgen de kinderen weer les van een ‘echte’ juf. Wat 
fijn!  
 

mailto:heiacker@veldvest.nl
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Groep KD 
Er zijn in de afgelopen weken verschillende verjaardagen geweest die we ‘on-line’ gevierd hebben. In groep 
KD waren Ariana en Riff jarig. De kinderen van de klas hebben mooie tekeningen gebracht. Ze mochten een 
snoepje pakken uit het bakje als bedankje. Wat ontzettend lief en... creatief allemaal. Ook is Lotte geboren, 
het zusje van Luuk en Ruben de Greef. We hebben Lotte al kunnen bewonderen tijdens het videobellen. We 
gaan de verjaardagen van alle jarigen nog vieren in de klas. Weliswaar op een aangepaste manier maar wat 
is een verjaardag voor een kind zonder kroon…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Lieve kinderen, tot maandag allemaal!  
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag; alle leerlingen zijn vrij 
Vrijdag 22 mei: alle leerlingen zijn vrij 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Aryun (5A), Radu (3A), Roos (6/7B), Lynn (6/7B), Tom  (8A), Anton (6/7B) 
 

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/
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