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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Nieuw jaar 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar!  
In de vakantie zijn er natuurlijk weer veel jarigen geweest. En ook de komende tijd 
vieren we weer veel verjaardagen. Laat u zich ook eens inspireren door leuke 
gezonde traktaties?! 
 
Wist u dat… 
 
 op 13 en 14 januari Corien Koning creatieve kunstworkshops komt geven aan onze kleuters? 

 alle kleuters hiervoor heel oude kleren aan moeten hebben? 

 de komende weken de citotoetsen in alle groepen weer op het programma staan? 

 het daarvoor handig is geen tandarts- of doktersafspraken in de ochtend te plannen? 

 het over ruim 6 weken alweer carnaval is? 

 de flessenactie om sport, bewegen en gezondheid te bevorderen in Afrika in volle gang is? 

 dat u daarvoor nog tot volgende week vrijdag flessen in kunt leveren? 

Staking 30 en 31 januari 2020 
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is er een landelijke onderwijsstaking. Veldvest is van mening dat 
iedere leerkracht het recht heeft tot staken en hierin een individuele afweging maakt. Uit een peiling onder 
het team is gebleken dat de stakingsbereidheid dusdanig groot is dat er op donderdag 30 en vrijdag 31 
januari 2020 geen onderwijs gegeven kan worden en de school deze dagen gesloten blijft.  
Wij brengen u  hiervan op de hoogte, zodat u maatregelen kunt treffen voor de opvang van uw kinderen. We 
beseffen dat de staking voor u als ouder lastig is, maar vertrouwen erop dat u begrijpt dat iedere leerkracht 
het recht heeft deze actie te ondersteunen. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denk goed na voor je kiest! 

Gebruik de Keuze-check! 
 
 

Kiezen?  
Gebruik de Keuze-check! 



 
CJG – inloopspreekuur op school 
Het inloopspreekuur dat gepland stond op 13 januari gaat niet door. Jesse van Keersop zal op maandag 10 
februari van 8.30-9.30 uur weer aanwezig zijn in het kantoor van Judith Aust (Weldsehei) en bent u welkom 
met vragen over allerlei onderwerpen, zoals: gezondheid, groeien, weerbaarheid, spelen en vrije tijd, 
vrienden maken, pesten, gamen, puberteit, echtscheiding, ingrijpende gebeurtenissen, opvoed- en 
opgroeivragen, et cetera. U hoeft zich voor het inloopspreekuur niet aan te melden.  
 
Achtergebleven serviesgoed 
Op locatie Kanteel zijn na het kerstdiner schalen en een bakje blijven staan. Wie mist dit?  
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroepen KA KB KC en KD 

We zijn weer ‘fris’ van start 
gegaan. We hebben samen 
geproost in de klas met 
kinderchampagne en elkaar 
gelukkig nieuwjaar gewenst.  
 
 

We hebben momenteel een ‘witte week’ waarin we ons 
even niet op een specifiek thema richten, maar wel alle 
(ontwikkelings)materialen in de klas onder de aandacht 
brengen.                                                    
          Groep KC heft het glas op het nieuwe jaar. 
Kunstworkshop Kleutergroepen KA KB KC en KD 
Volgende week maandag of dinsdag krijgen de kleuters een creatieve kunstworkshop ‘kunstkriebelen’ van 
Corien Konings op locatie Weldsehei. De kinderen gaan op creatieve wijze aan de slag met verf en andere 
materialen, in groepjes van ongeveer 10 kinderen.           

De kinderen krijgen hierbij een overall aan en mogen (met blote handen 
en voeten) schilderen. De verf die hierbij gebruikt wordt gaat niet uit de 
kleding. Het is dus erg belangrijk dat uw kind op de dag van de 
workshop zéér oude kleding aanheeft. Wij willen u ook vragen een oude 
handdoek en washandje mee te geven in een plastic zak/tasje. (Hier kan 
dus ook verf op komen!) Na het ‘kunstkriebelen’ wassen de kinderen 
hun handen en voeten. De oude kleding dragen ze onder een overall. 
De kinderen hoeven  geen set schone kleding mee te nemen. We hopen 
dat het leuke en creatieve dagen zullen worden! Hieronder ziet u de 
planning van de workshops: 
 

maandag 13 januari: 
8:30-9:30 KA  
9:45-10:45 KC  
11:00-12:00 KC (De kinderen van locatie Kanteel zijn dan wat later op school dan 12.15 uur!) 
13:30-14:30 KA  
dinsdag 14 januari: 
8:30-9:30 KB 
9:45-10:45 KB  
11:00-12:00 KD  
13:30-14:30 KD  
 
Groep 3B 
Via deze weg willen we iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen. 
Dat alle dromen en wensen uit mogen komen en we ook komend 
jaar een fijn contact houden om al ‘onze’ kinderen te laten 
groeien.  
Wij zijn maandag het jaar begonnen door samen af te tellen, te 
proosten met champagne en elkaar een gelukkig nieuwjaar te 
wensen.  
Daarnaast zijn we gestart met de verliefde harten. Het gaat om 
getallen die samen 10 zijn. Dit is een belangrijke basis voor het 
automatiseren van sommen. Hiernaast ziet u de verliefde harten. 
We willen u vragen thuis ook af en toe eens te vragen welk getal 
erbij hoort.  



Ook zijn we weer direct gestart met het lezen. Veel kinderen hebben thuis gelezen, 
tijdens de vakantie. Fijn! 
Maandag staat de wintersignalering gepland. Wilt u in de ochtend geen afspraken bij 
de tandarts, huisarts, et cetera plannen? 
Deze week hebben we vooral veel geïnvesteerd in de tweetekenklanken. Hiernaast 
ziet u daar een overzicht van. 
 
De muziekles van meester Niels is ook weer gestart en de kinderen zingen uit volle 
borst mee. We verbazen ons er iedere week over hoe snel de kinderen de liedjes 
aangeleerd hebben. 
 
 
 
 
 

Groep 4A 
Na twee weken van de feestdagen en de vakantie te hebben genoten zijn we de afgelopen weken vol goede 
moed begonnen in de klas. We hebben het ritme al netjes te pakken en zijn enthousiast aan het leren 
gegaan. 
 
Viering vrijdag 17 januari 
Op vrijdag 17 januari, om 11.30 uur, staat de gezamenlijke 
viering met de groepen 3A en 4A op school gepland.  
In deze viering willen we een aantal zaken laten zien en horen 
die we in de afgelopen periode in de klas gedaan hebben. 
 
W&T lessen: 
De leerlingen gaan nog steeds wekelijks naar de wetenschap 
en technologielessen van meester Martin. De leerlingen 
maken kennis met de vele facetten van dit vakgebied en 
ervaren hoe ze stapsgewijs dingen kunnen maken en/of 
ontdekken. 
 
Cito-toetsen 
De komende weken zullen we gedurende 4 weken de 
volgende (Cito-)toetsen afnemen: rekenen, tempotoets 
rekenen, spelling, AVI, DMT en begrijpend lezen.  
De toetsen vinden verspreid over de week plaats en we proberen de onderstaande planning zoveel mogelijk 
te volgen: 
 
AVI/DMT:   woensdag 22 jan. 10.45 - 12.15 uur, donderdag 23 jan. 10.45 - 12.15 uur,  
                   woensdag 29 jan. 10.45 - 12.15 uur, woensdag 5 feb. 10.45 - 12.15 uur,  
   donderdag 6 feb. 10.45 - 12.15, dinsdag 11 feb. 13.15 - 14.15   
   woensdag 12 feb. 10.45 - 12.15 uur 
rekenen:   dinsdag 28 jan. 08.30 - 09.45 uur, woensdag 29 jan. 08.30 - 09.45 uur 
spelling:   dinsdag 4 feb. 10.45 - 11.30 uur, vrijdag 7 feb. 09.45 - 10.30 uur 
begrijpend lezen:  woensdag 5 feb. 08.30 - 09.45 uur, dinsdag 11 feb. 08.30 - 09.45 uur 
tempotoets rekenen: dinsdag 4 feb. 13.15 - 13.30 uur 
 
Het is de bedoeling dat alle kinderen gelijktijdig de toetsen kunnen maken.  
Ik wil u vragen om hiermee rekening te houden in verband met afspraken bij de tandarts, dokter, enzovoort. 
 
Meester Bas 
 
 
Groep 6A 
Allereerst willen wij u een heel gezellig, goed en vooral gezond 2020 toewensen. Aan de verhalen van de 
kinderen te horen heeft iedereen zich kostelijk vermaakt tijdens de vakantie. Na twee weken van uitrusten en 
bijkomen, gaan we er nu weer vol goede moed tegenaan. Volgende week en de week erna worden de 
eerste Cito- toetsen (M6) alweer afgenomen voor rekenen (3 delen), temporekenen, spelling (2 delen), 
begrijpend lezen (3 delen), AVI en DMT. Daarom wil ik u vragen of u zoveel mogelijk rekening wilt houden 
met afspraken bij tandarts, huisarts, enzovoort. Dan kunnen de toetsen bij alle kinderen tegelijk worden 
afgenomen. De toetsen worden altijd in de ochtend afgenomen. Mocht u vragen hebben over de planning in 
verband met een afspraak, hoor ik het graag. Uiteraard worden de uitslagen weer in Parnassys gezet, zodat 
u de resultaten van uw kind kunt volgen.  



Bij wereldoriëntatie starten wij komende week met een nieuw thema van aardrijkskunde (Meander): De 
aarde beweegt. We gaan het hebben over seizoenen, dag en nacht, zon en maan, et cetera. Ook de 
topografie van Drenthe en Groningen wordt aangeboden. Hiervoor krijgen de kinderen weer een leerblad 

mee naar huis, zodat ze extra kunnen oefenen. 
           

 
 
 
 
 
 
 

De kinderen, die werken in de Estafetteloper mogen deze 
periode starten met het maken van een werkstuk en/of 

presentatie over een zelfgekozen onderwerp. Ze gaan dan informatie opzoeken, verzamelen en ordenen. Ze 
mogen gebruik maken van allerlei informatiebronnen, zoals boeken, internet, eigen ervaringen, verhalen, et 
cetera. 
In de weektaak zit een opdracht over het maken van een collage over de winter. Hiervoor hebben we 
tijdschriften, kranten en ander beeldmateriaal nodig. Als u thuis nog wat heeft liggen kunnen wij het goed 
gebruiken. Alvast bedankt hiervoor. 
 

Groep 8B 
Op de laatste schooldag voor de vakantie hebben de kinderen 
uit groep 8 voorlichting gekregen vanuit de middelbare school 
Helicon. De outdoor-docent die voorlichting kwam geven, heeft 
een workshop ‘vuurmaken’ gegeven. Vooraf hebben alle 
kinderen een eed afgelegd waarbij ze hebben beloofd om nooit 
vuur te maken op plekken waar dat niet is toegestaan en om 
altijd veilig met vuur om te gaan. Daarna zijn ze met behulp van 
een firestick, een stukje pluis en papier aan de slag gegaan om 
vuur te maken. Bij bijna alle kinderen is het uiteindelijk gelukt!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 16 januari: Vergadering Schoolraad; aanvang 19.30 uur; locatie Weldsehei 
Vrijdag 17 januari: Viering Groep 3A en 4A; 11.30 uur 
Donderdag 30 januari: Landelijke onderwijsstaking  
Vrijdag 31 januari: Landelijke onderwijsstaking  
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK   
Jens (KC), Mats Snelders (4A), Gabriëlla (3B) 

HARTELIJK GEFELICITEERD! 
 
BIJLAGE 
Promotie WIJS Samen Sportief en MultiSport 2020 
Kliederkerk Veldhoven (11e) 
 

 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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