
 
 

 
Cahierke nummer 25, jaargang 32, d.d. 05-03-2020 

 
VANUIT DE DIRECTIE 

 
Coronavirus 
Als gevolg van de verspreiding van het Corona virus (COVID-19-virus) en de berichtgeving in de media, kan 
ik me voorstellen dat u vragen heeft over de manier waarop we als school hiermee omgaan. Wij volgen als 
school de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid) en de GGD (Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst), die speciaal voor scholen zijn opgesteld. Deze richtlijnen worden met regelmaat 
aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Vooralsnog is er geen reden voor aanvullende maatregelen op 
school.  
Binnen de groepen is er afgelopen maandag gesproken over het Coronavirus en de belangrijkste 
preventieve maatregelen die iedereen kan nemen: 

 handen regelmatig wassen; 

 hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog; 

 papieren zakdoekjes gebruiken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de klassen gebruiken we bovenstaande pictogrammen om deze maatregelen visueel te ondersteunen en 
zijn er voldoende papieren zakdoekjes en zeep aanwezig.   
 
Mocht u vragen hebben, dan horen we dit graag. 
 
Tevredenheidspeiling maart 2020 
Iedere twee jaar houden wij tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen (van groep 6, 7 en 8) en 
personeel. De komende twee weken staan deze tevredenheidsonderzoeken weer op de agenda.  
Op maandag 9 maart ontvangt u een bericht vanuit Parnassys met een uitnodiging om deel te nemen aan de 
tevredenheidspeiling. Het invullen kost u ongeveer 5 minuten en uw deelname is anoniem. Wij zijn erg 
benieuwd naar uw mening en vragen u daarom om hier even tijd voor te maken. U kunt de vragenlijst 
invullen tot en met 20 maart. Helaas is het technisch niet mogelijk om opmerkingen te plaatsen bij de 
gegeven beoordeling. Mocht u toch opmerkingen willen plaatsen, kunt u deze via de mail sturen aan de 
administratie Loes van Orsouw (heiacker@veldvest.nl). Loes zal de opmerkingen (zonder naam) verwerken 
in een bestand dat als bijlage bij de uitslag van de tevredenheidspeiling wordt gevoegd. 
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 vullen de vragenlijst op school in.  
Na afloop van de tevredenheidspeilingen zullen we samen met het team en de schoolraad een analyse 
maken, waarna we de belangrijkste conclusies en aanbevelingen via het Cahierke met u zullen delen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Judith Aust 
Directeur 
 
 

mailto:heiacker@veldvest.nl


ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
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 9 maart houdt Jeugdverpleegkundige Jesse van Keersop van 
CJG van 8.30-9.30 uur inloopspreekuur op school, in het kantoor van Loes van Orsouw (administratie). U 
hoeft zich niet aan te melden voor het inloopspreekuur. 
 
Informatie vanuit de GMR 
Beste ouders,  
Donderdag14 mei 2020 worden er verkiezingen gehouden voor de GMR (gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad) van Stichting Veldvest. In de oudergeleding zijn Jacintha de Laat, Willem Bressers 
en Hans Saris aftredend. Alleen Jacintha de Laat en Willem Bressers stellen zich opnieuw herkiesbaar. De 
GMR is op zoek naar ouders die zich kandidaat willen stellen voor het lidmaatschap van de GMR.   
  
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zorgt voor kansen om personeel en ouders te betrekken bij 
veranderingen op scholen. Personeel en ouders hebben samen invloed op het beleid van Veldvest. De GMR 
van Veldvest zoekt mensen die de ouders willen vertegenwoordigen, en die zich willen inzetten voor een 
goede communicatie tussen personeel, ouders en bestuur. Communicatie die duidelijk is, open, transparant 
en voor iedereen toegankelijk.  
  
Wilt u er samen met ons voor zorgen dat de kwaliteit die Veldvest haar leerlingen, medewerkers en ouders 
biedt, gewaarborgd blijft? Heeft u de ambitie om daaraan samen sturing te geven? Denkt u te voldoen aan 
de hieronder beschreven profielschets?  
Meld u zich dan aan voor de GMR! Dit kunt u doen door voor 1 april 2020 een mail met uw naam, adres en 
telefoonnummer te sturen naar gmr@veldvest.nl. Mocht u vooraf inlichtingen willen, kunt u per mail contact 
met mij opnemen en uw vragen stellen.   
Voor uw inzet voor de GMR ontvangt u een vergoeding van € 50, - per vergadering. Tevens biedt de GMR 
mogelijkheden tot verdere persoonlijke ontwikkeling d.m.v. cursussen over medezeggenschap, financieel 
beleid en competentiemanagement.  
  
Profielschets   
Een GMR-lid toont betrokkenheid bij het onderwijs en de organisatie van Veldvest. Dit betekent dat je als 
GMR-lid ‘bovenschools’ kunt denken, d.w.z. over de school van je kind of over de school waar je werkt heen 
kunnen kijken. Men moet tevens bereid zijn zoveel tijd vrij te roosteren, dat men minstens 80% van de 
vergaderingen aanwezig is. Ten aanzien van de verdeling van kennis over de GMR-leden, zien we onder de 
kandidaten graag iemand met expertise op gebied van financiën zodat er op dit gebied goede vragen 
gesteld kunnen worden aan het college van bestuur en stafmedewerkers.  
Tenslotte verwachten we van de kandidaten een positief-kritische houding in het overleg.  
  
Planning verkiezingen 2020  
  

Voor 1 maart  Ouders en personeelsleden op de hoogte stellen van de stand van zaken, vraag 
om kandidaatstelling en bekendmaking traject   

Voor 1 april  Belangstellenden stellen zich kandidaat.   
4 mei 2020  Bekendmaking kandidaten voor GMR aan de MR-en   
Vergadering 14 
mei 2020  

Verkiezingen (19.30-20.00 uur)  
Vaststellen uitslag verkiezingen (tijdens de vergadering)   

Vergadering 14 
mei 2020  

Bekendmaking uitslag aan kandidaten (na telling stemmen)  

Voor 1 juni  Bekendmaking uitslag aan MR-en, ouders, personeel en CVB  
Uitnodiging verkozen leden voor de volgende vergadering van 25 juni 2020.  

  
Hopelijk voelt u zich geïnspireerd om te reageren. We zien uw reactie graag tegemoet.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Monique Hovens  
Secretaris GMR  
Stichting Veldvest  
Pastoor Jansenplein 21  
5504 BS Veldhoven  
E  gmr@veldvest.nl  
W www.veldvest.nl  



NIEUWS UIT DE GROEPEN  
 
Nieuws uit de kleutergroepen 
Volgende week maandag 9 maart gaan we met alle kleutergroepen naar de Schalm om te kijken naar een 
muziekvoorstelling van Art4u! Wilt u eraan denken uw kind een warme jas aan te trekken? Maandag zijn de 
kinderen van locatie Weldsehei gecontroleerd op luizen door onze luizenmoeders. Bedankt weer hiervoor! 
Vrijdag vindt op locatie Kanteel de luizencontrole plaats. 
 
Groep KA 
We zijn deze week na de vakantie goed gestart met het verjaardagsfeestje van Milan. Gefeliciteerd Milan 
met je 6e verjaardag! De kinderen hebben maandag nieuwe maatjes en een nieuwe kring gekregen. Ze 
hebben ook van taak kunnen wisselen. Zo helpt iedereen in de klas een handje mee om alles netjes te 
houden. In onze klas hebben we een weektakenbord waarop de kinderen een stip mogen hangen als ze een 
weektaakje af hebben. Zo kunnen we goed zien wat we allemaal hebben gedaan. Na de vakantie maken we 
weer mooie tekeningen over de carnavalsvakantie in de tekenmappen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 7/8A en 8B 
Maandag 9 maart gaan we met groep 7/8A en groep 8B naar de Schalm voor de afsluiting van het 
muziekproject 'de popbende'. We gaan daar het door ons geschreven lied ten gehore brengen en luisteren 
naar de liedjes van andere scholen.  
Omdat het optreden om 13.00 uur begint, willen we met alle kinderen van deze groepen op school 
overblijven zodat we op tijd kunnen vertrekken. We verzoeken ouders om een lunchpakketje aan hun kind 
mee te geven om tijdens de middag te kunnen nuttigen. Kinderen die normaal gesproken op die dag  
overblijven, worden collectief door ons bij de TSO afgemeld. Hier hoeft u als ouder niets voor te doen.  
 
Dinsdag 10 maart vindt de viering van de groepen 7/8A en 8B plaats. Tijdens deze viering kunnen de ouders 
de zelf geschreven liedjes van de Popsong komen beluisteren en bewonderen. De viering is ’s middags, 
start om 14.45 uur en duurt tot ongeveer 15.15 uur. 
 
Groep 8B 
Zoals u misschien al wel vernomen heeft, ga ik binnenkort verhuizen. Hiervoor krijg ik 2 verhuisdagen en zal 
er vervanging voor de groep zijn. Op dinsdag 17 maart zal meester Jan voor de klas staan en op donderdag 
19 maart zal meester Geert er zijn. 
Meester Peter 
 
BELANGRIJKE DATA 
Vrijdag 6 maart: Luizenpluizen op locatie Kanteel 
Maandag 9 maart tot en met 20 maart: Tevredenheidspeiling 2020 
Maandag 9 maart: Inloopspreekuur CJG 
Dinsdag 10 maart: Viering groepen 7/8A en 8B 
Woensdag 11 maart: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK  
Olivia (6A), Fabian (4A), Idil (KA), Desinjo (KC) 
HARTELIJK GEFELICTEERD!  



BIJLAGEN 
Informatie over het inloopspreekuur van het Centrum voor jeugd en gezin 
Informatie vanuit De Kliederkerk Veldhoven 
Informatie vanuit Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk 
 

 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

