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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Staking 30 en 31 januari 
Twee weken geleden heeft u in het Cahierke kunnen lezen dat De Heiacker op donderdag 30 en vrijdag 31 
januari gesloten is in verband met de grote stakingsbereidheid onder de leerkrachten. Elders in dit Cahierke 
treft u meer informatie aan over de staking namens de stakende leerkrachten.  
Wij gaan ervan uit dat u inmiddels in de gelegenheid bent geweest om opvang voor uw kind(eren) te 
regelen. Mocht u onverhoopt toch opvang voor uw kind(eren) nodig hebben, neem dan vóór maandag 27 
januari 10.00 uur contact op via heiacker@veldvest.nl. Wij denken dan met u mee en zoeken naar 
mogelijkheden om uw kind(eren) op te vangen.   
 
Letterfeest groep 3 
Ieder jaar is er net na de kerstvakantie een heel speciaal feestje op 
school, namelijk het letterfeest van de groepen 3! Het moment dat 
ze alle letters gehad hebben en allemaal al echt kunnen lezen. Dit 
feestje kenmerkt zich door het speuren naar letters (en ze vinden), 
maar vooral staat het vieren van succes centraal. En uiteraard als 
afsluiting krijgen alle kinderen het letterdiploma! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE  
 
Staking 30 en 31 januari, namens de leerkrachten die staken 
Het mooiste beroep dat er is, staat voor een enorme uitdaging. We 
hebben in Nederland te maken met een groeiend lerarentekort, een 
dalende trend van onderwijsresultaten, steeds minder gelijke kansen 
voor iedere leerling en een hoge werkdruk. Ook bij ons op De Heiacker 
merken we dat het steeds lastiger wordt om (goede) vervangers te 
krijgen als er leerkrachten ziek zijn. Binnen ons bestuur merken we dat 

vacatures steeds lastiger in te vullen zijn. Als er geen vervanging is, worden leerlingen verdeeld over andere 
groepen, of gaat de ondersteuning van kleine groepjes niet door of worden de uren van de directeur of de 
zorgteamleden ingezet om de vervanging op te vangen. Op andere scholen in Nederland staan soms 
onbevoegden voor de klas of worden groepen naar huis gestuurd. Steeds minder jongeren kiezen voor het 
onderwijs, en jonge mensen verlaten het onderwijs steeds vaker. 
 
De maatregelen die nu door het kabinet worden genomen, zijn erg gericht op de korte termijn. Om het 
onderwijs er bovenop te helpen zijn (extra) structurele investeringen nodig. Deze moeten ervoor zorgen dat 
iedere leerling goed onderwijs krijgt. Deze structurele investeringen moeten er ook voor zorgen dat het 
aantrekkelijk wordt om in het onderwijs te gaan en te blijven werken.  
Wij staken omdat we ons zorgen maken over de toekomst van ons land. Omdat we ons zorgen maken over 
de kinderen in Nederland, die steeds vaker niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben. Omdat we ons 
zorgen maken over ons beroep, dat onder druk staat. 
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Vakantierooster 2020-2021 
 
Herfstvakantie  19-10-20 t/m 25-10-20  
Kerstvakantie  21-12-20 t/m 03-01-21  
Voorjaarsvakantie  15-02-21 t/m 21-02-21  
2de paasdag  05-04-21  
Koningsdag  27-04-21  
Meivakantie  03-05-21 t/m 16-05-21  
Bevrijdingsdag  05-05-21  
Hemelvaart  13-05-21 t/m 14-05-21  
2e Pinksterdag  24-05-21  
Zomervakantie  26-07-21 t/m 05-09-21  
 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroepen 
Deze week zijn we gestart met het thema ‘(Healthy) food’, (gezonde) voeding. We openden het thema met 
een verhaal in het Engels: The very hungry caterpillar.  
In de weektaken laten we het thema steeds terugkomen met verschillende werkjes over Rupsje Nooitgenoeg 
en voeding.  
We bespreken waar ons eten vandaan komt en wat gezond en ongezond is. Over een tijdje sluiten we ons 
thema af met een proefmarkt waarbij de kinderen verschillende gezonde dingen kunnen proeven. Op locatie 
Kanteel is er op 4 februari een viering voor alle ouders en grootouders.  

 

The Very Hungry Caterpillar, gespeeld door de leraren van locatie Kanteel 
 
 
 
 
 

Ik kan mezelf rustig 
maken.  
Gebruik de 
zelfontspanner.  

 
 



Werkstukken van de kleuters van de Weldsehei 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 3B 
Afgelopen week hebben we het thema ‘Food’ geopend. Dit thema doen we samen met de groepen 1 t/m 
5. Ook groep 6/7B heeft van de opening genoten. Juf Ellen, Meester Berty en juf Romy speelden het verhaal 
uit in een levensgrote poppenkast. Meester Peter heeft het verhaal The Very Hungry Caterpillar voorgelezen 
en juf Birgit maakte de foto’s. Het was leuk om te zien dat de meeste kinderen het verhaal van Rupsje 
Nooitgenoeg al in het Nederlands kennen. Komende weken gaan we dit verhaal als leidraad nemen voor het 
thema Food. Daarnaast zijn we nog steeds flink aan het oefenen voor de viering van 4 februari. Deze start 
om 8.30 uur en zal ongeveer een uur duren.   
 
Met VLL zijn we gestart met kern 7. De kinderen hebben de leesbladen om thuis te oefenen al mee naar 
huis gehad. In kern 7 leren ze vooral dubbelwoorden (zak-doek, voet-bal), woorden met twee medeklinkers 
achter elkaar (melk, stap), woorden met sch-, woorden met –ng en leren ze een hoofdletter herkennen.  
Deze week zijn we gestart met de AVI en DMT leestoetsen van Cito. Volgende week gaan we aan de slag 
met de Cito- toetsen rekenen en spelling. De uitslagen hiervan komen 14 februari mee naar huis.   
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Jocelynn (7/8A), Stein (8B), Veerle (KC), Julie (KD), Josh (4/5B), Kyan (7/8A), Sami 94/5B) 

HARTELIJK GEFELICITEERD!   
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 30 januari: Landelijke staking PO; alle leerlingen zijn vrij 
Vrijdag 31 januari: Landelijke staking PO; alle leerlingen zijn vrij 
 
BIJLAGEN 
Kwink koelkastposter 
Kwink oudernieuws  

 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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