
 
 

 
Cahierke nummer 22, jaargang 32, d.d. 06-02-2020 

 
VANUIT DE DIRECTIE 
 
Oudergesprekken 
Vrijdag 14 februari ontvangt u de uitslagen van de Cito-toetsen en methodetoetsen. Vandaag krijgen de 
leerlingen de uitnodiging mee naar huis voor de oudergesprekken die, voor alle groepen met uitzondering 
van 3A, op dinsdag 18 februari en donderdag 20 februari plaatsvinden. De oudergesprekken van groep 3A 
vinden plaats op maandag 17 februari en dinsdag 18 februari.  
Tijdens het oudergesprek geeft de leerkracht een nadere toelichting op de uitslagen en kunt u al uw vragen 
stellen. Het inleverstrookje van de uitnodiging kunt u tot en met woensdag 12 februari inleveren bij de 
leerkracht van uw kind. 
 
Personeelswisseling groep 8B 
Helaas gaan we afscheid nemen van meester Peter Teunis. Peter heeft zijn ambitie gevolgd en een baan 
geaccepteerd bij E-WISE, een organisatie die online cursussen aanbiedt voor leerkrachten. Per 1 april zal 
Peter De Heiacker verlaten. We zullen hem erg gaan missen! 
Ondertussen hebben we een goede opvolger gevonden in de persoon van Martijn Legius. Per 1 april zal hij 
op De Heiacker komen werken in groep 8B. Martijn zal zich binnenkort aan u voorstellen in het Cahierke. 
 
Kijkochtend 12 februari 

Op 12 februari vindt weer onze jaarlijkse kijkochtend plaats van 9.00-10.30 uur, zowel op locatie Weldsehei 
als locatie Kanteel. We zetten de deur weer graag open voor ouders/verzorgers die een fijne school zoeken 
voor hun kind(eren). Op beide locaties worden belangstellenden rondgeleid en geven we informatie over de 
manier waarop we met de kinderen werken. De oudste kinderen van een gezin krijgen vandaag een poster 
mee naar huis. Als u het ook leuk vindt om onze kijkochtend onder de aandacht te brengen, kunt u de poster 
ophangen of geven aan iemand die misschien belangstelling zou kunnen hebben. Hartelijk dank hiervoor! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ik kan zien hoe iemand zich voelt. 
 

Ik kan zien en begrijpen hoe 
de ander zich voelt. 
 

Ik zie hoe iemand zich voelt en 
kan hier vragen over stellen. 
 



 
 
 
 
 

In de weken voorafgaand aan carnaval zijn er al verschillende carnavalsactiviteiten.  
- De raad van Elf en de Prins/Prinses worden gekozen en op vrijdag 14 februari voorgesteld op 

beide locaties.  
- Ondertussen wordt er in alle klassen hard geoefend voor de Playbackshow. Tijdens de voorrondes 

in de klas wordt er één winnaar per klas gekozen. De optredens zijn overigens in verband met de 
ruimte niet bedoeld voor ouders.  

- Op woensdag 19 februari is het gekkeharendag voor de groepen 1 t/m 8. Het is de bedoeling, dat 
de kinderen dan met een creatief en origineel kapsel naar school komen. 

- Op woensdag 19 februari worden de kleuters geschminkt. 
 
Voor alle groepen geldt: 

- Het carnavalsfeest wordt door alle groepen gevierd op vrijdag 21 februari 

 Het feest is gepland in de ochtend. ’s Middags zijn de kinderen zoals gewoonlijk vrij. 

 Alle kinderen vieren het feest op locatie Weldsehei!  

 Het is de bedoeling dat alle kinderen verkleed naar school komen.  

 Alle kinderen gaan onder leiding van de eigen leerkracht naar de eigen klas. De kinderen van locatie 
Kanteel krijgen op de Weldsehei per groep een ruimte toegewezen. Daar hebben ze de gelegenheid 
om elkaar te bewonderen en te praten over het kostuum. Daarna gaat het feest om 9.00 uur 
beginnen in de aula van de Weldsehei. 

 De kinderen nemen zelf fruit mee. Op school wordt gezorgd voor drinken en iets lekkers. 
 Om 12.15 uur is het feest afgelopen en is het de bedoeling dat u uw kind buiten op het schoolplein 

opwacht. De leerkracht komt met de kinderen naar buiten. 

 
Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met het volgende: 

 De kinderen mogen serpentines meenemen, maar we vragen u geen confetti of spuitbussen mee te 
geven. 

 Er mogen geen speelgoedpistolen, speelgoedzwaarden, et cetera meegenomen worden. 

 Losse onderdelen, zoals petten graag voorzien van naam. 

 Zorg dat uw kind een jas bij zich heeft in verband met de pauze buiten. 

 Wilt u toezien op het taalgebruik op de carnavalskleding van uw kind? 
 
Met vriendelijke groet, 
Team De Heiacker 
 
Verslag van de staking 
Donderdagochtend vertrokken we met een aantal collega's naar Tilburg om onze zorgen over het onderwijs 
kenbaar te maken. We verzamelden in het centrum en daarna liepen we in een lange stoet naar het  
Willem II Stadion. We waren zeker met 1600 bezorgde leraren, ondersteunend personeel en ook liepen er 
ouders en kinderen mee. Daar aangekomen kregen we koffie of thee en een worstenbroodje. We luisterden 
naar Leo Alkemade (presentator). Daarna was er een prachtige analyse over het onderwijs, gegeven door 
Peter Heerschop en Marcel van Herpen. Als laatste kwam Gers Pardoel nog een lied zingen. Omroep 
Brabant deed verslag en wij waren zelfs even in beeld. Op vrijdag waren we ook weer present in Den Bosch. 
Daar was een manifestatie met sprekers en een optreden van de band van het Sint Joriscollege uit 
Eindhoven. We hopen dat deze acties eraan bijdragen dat onze zorgen ook in Den Haag gehoord worden!  
 
Schoolraad 
Tijdens de laatste schoolraadvergadering van donderdag 16 januari kwam onder andere het volgende aan 
bod:  
De leden hebben gezamenlijk een inventarisatie gemaakt van de speerpunten voor 2020. 
Judith Aust heeft uitleg gegeven over Teach like a Champion en de invulling daarvan door de leerkrachten.  
Volgende week donderdag, 13 februari, vergadert de schoolraad weer om 19.30 uur op locatie Weldsehei.  
 
Enkele agendapunten zijn:  
Ontwikkelingsperspectief  
Evaluatie van de vieringen  
De werkwijze van de Taalklas 
In subgroepen in gesprek over de belangrijkste speerpunten voor 2020 
De notulen van de maandelijkse vergadering zijn (na vaststelling) te lezen via de publicatieborden en op de 
website.  
 



Inloopspreekuur CJG 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 
23 jaar uit de gemeente Veldhoven. Doel van het CJG is om snel en eenvoudig informatie en advies te 
geven over opvoeden en opgroeien. Maandag 10 februari houdt Jeugdverpleegkundige Jesse van Keersop 
van CJG van 8.30-9.30 uur inloopspreekuur op school. U hoeft zich niet aan te melden voor het 
inloopspreekuur. 
 
Schoolkorfbaltoernooi 
Op 4 april 2020 vindt weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8 plaats.  
Voor de groepen 1/2 worden er die dag allerlei sportieve spellen georganiseerd.  
Uw kind heeft vandaag een inschrijfformulier meegekregen waarop u meer informatie over dit toernooi vindt. 
Hier staat ook op hoe uw kind aangemeld kan worden.  
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Kleutergroepen 
Deze week gaan we verder met het thema ‘voeding’. We benoemen voedingsmiddelen zoals groenten en 
fruit. Wat is ‘gezond’ en wat is ‘ongezond’? Gezonde voorbeelden  plakken we op een groen blad en 
ongezonde voorbeelden op een rood blad.  
We lezen boekjes voor over Mees mag geen kippenei omdat Mees allergisch is, voeding uit andere landen, 
zelf groenten telen in de tuin, et cetera. Ook proberen we vooral veel fruitsoorten in het Engels te benoemen. 
We gaan de letter ‘n’ herhalen. Uw kind mag voorwerpen meebrengen die beginnen met de letter ‘n’.  
Met groep 2 gaan we weer voorbereidende schrijfoefeningen doen: met de handen in de lucht schrijven, bij 
elkaar op de rug schrijven, de beweging groot op tafel schrijven en pas op het einde schrijven we op papier 
met grote bewegingen.  

Op locatie Kanteel hebben we genoten van de viering op dinsdagochtend. Er werden liedjes gezongen over 
fruit en groenten. Groep KC speelde een theaterspel in het Engels over Rupsje Nooitgenoeg en het verhaal 

werd ook voorgelezen door groep 3B. We deden een quiz met ouders en samen zongen we nog een lied 

over apples and bananas. 

Vrijdag 7 februari gaan alle kleuters op locatie Weldsehei kijken naar Mad Science. Zij laten allerlei 

verschillende proefjes zien. Groep KC loopt om half 9 aan en is zeker weer op tijd terug op locatie Kanteel. 

Groep 3A 
Soheun gaat vanaf dinsdag naar basisschool De Wereldwijzer. Wij wensen Soheun een hele fijne tijd. We 
hopen je snel weer terug te zien op De Heiacker, Soheun! 
Groetjes van groep 3A 
 
Groep 3B  
Dinsdag hadden we onze viering samen met groep KC. Na de viering hebben wij het letterfeest gevierd in de 
klas. Dit deden we door middel van een letterbingo, het uitdelen van de letterdiploma’s en het bewonderen 
van de alfapetten en letterbomen. Aan het eind van het feest hebben alle kinderen ook nog een kleine 
traktatie met tattoo gekregen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Leuk nieuws van juf Romy 
Afgelopen maandag heb ik bekend gemaakt dat ik een tweede kindje verwacht, begin september. Dit 
betekent dat ik met de zomervakantie met verlof zal gaan. Helaas betekent zwangerschap in mijn geval ook 
ziek zijn. Dit is de reden waarom er een aantal keren vervanging is geweest.  
Komende periode zal er dan ook regelmatig iemand zijn om mij te ondersteunen. Tot aan carnaval is dit op 
maandag juf Ivonne en op dinsdag juf Meerle. 
En over carnaval gesproken ... ook dit jaar staat er weer een playbackshow gepland op de vrijdag voor de 
carnavalsvakantie. En in onze klas waren er al wat kinderen die aangaven dat ze graag mee wilden doen. 
Natuurlijk zal er flink geoefend moeten worden voor de voorrondes om een plekje in de finale te kunnen 
bemachtigen. Dit moeten de kinderen ook thuis doen. Ze zorgen zelf voor de muziek en eventueel voor 
attributen bij hun optreden. Wellicht hebben ze daarbij een beetje hulp van u nodig! 
Morgen mogen wij een voorstelling bijwonen van Mad Science, daarvoor lopen we naar de Weldsehei. 
Mocht het slecht weer worden zorg dan alstublieft voor een goede regenjas en goede schoenen. 
 

Groep 4A 
Websearch bibliotheek 
Op dinsdag 4 februari zijn we met de klas naar 
de bibliotheek gegaan voor het programma 
Websearch junior. 

 
De workshop startte met een klassikale uitleg waarbij 
leerlingen werden aangespoord om mee te denken en mee 
te praten over zoeken naar informatie op internet en in de 
bibliotheek.  
Vervolgens zijn ze onder begeleiding aan de slag gegaan 
met opdrachten die ze met behulp van bronnen, lees- en 
informatieboeken en websites konden maken. 
De kinderen hebben een leuke ochtend gehad en zijn weer 
wat wijzer geworden over de mogelijkheden van de 
bibliotheek. 
 

Thema Engels: food 
De afgelopen weken zijn we in de klas bezig       
geweest met het thema food. Vanuit de groepen 1 
t/m 3 is dit thema opgestart en in groep 4 hebben 
we activiteiten uitgekozen die aansloten bij de 
lessen van andere vakgebieden. Tijdens 
verschillende momenten hebben we het gehad 
over boodschappen doen, (on)gezonde voeding 
en hierbij een relatie gelegd naar Engels 
activiteiten. Op vrijdag 14 februari zullen we dit 
thema samen met de andere onderbouwgroepen 
aflsuiten met een proefmarkt, waarbij alle groepen        

   wat lekkers (en gezonds) gaan maken. 
 
Carnaval 

Over een paar weken is het weer zover: Carnaval! Op de gezelligste vrijdag van het jaar zullen ook namens 
onze groep enkele kinderen meedoen aan de playbackshow. Op dinsdag 18 februari houden we in de klas 
de voorronde om te bepalen wie ons gaat vertegenwoordigen. 
Meester Bas 
 
Groep 5A 
Afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen van Joonhee. Joonhee gaat voor het vervolg van dit 
schooljaar naar de Wereldwijzer. We zullen hem volgend schooljaar hopelijk weer terug zien op De 
Heiacker. Speciaal  voor hem hebben we een vriendenboekje gemaakt. Joonhee we gaan je missen, heel 
veel succes en tot snel!  
 
BELANGRIJKE DATA 
Maandag 10 februari: Inloopspreekuur Centrum voor jeugd en Gezin 
Woensdag 12 februari: Kijkochtend van 9.00-10.30 uur 
Donderdag 13 februari: Vergadering Schoolraad 
Vrijdag 14 februari: Uitslagen toetsen mee naar huis 
Maandag 17 februari en dinsdag 18 februari: Oudergesprekken groep 3A 
Dinsdag 18 en donderdag 20 februari: Oudergesprekken locatie Weldsehei: KA, KB, KD, 4A, 5A, 6A, 7/8A,  
                                                              8B. Oudergesprekken op locatie Kanteel: KC, 3B, 4/5B, 6/7B 



JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Isabeau (6A), Jasmijn (4/5B), Elena (3A), Sterre (4/5B), Saskia (7/8A), Mette (6/7B), Chasidy (7/8A)  

HARTELIJK GEFELICITEERD! 
BIJLAGEN 
Inloopspreekuur CJG 
Inschrijfformulier schoolkorfbaltoernooi 
 

 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

