
 
 

 
Cahierke nummer 26, jaargang 32, d.d. 12-03-2020 

 
VANUIT DE DIRECTIE 
 
School en Corona 
Dinsdag hebben de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s een aantal maatregelen afgekondigd,  

die voor heel Brabant gelden. Een korte samenvatting van de belangrijkste punten: 

- Brabant gaat niet op slot, maar Brabant neemt zijn verantwoordelijkheid; 

- Mensen die verkouden zijn, hoesten, of koorts hebben, blijven thuis; 

- Sociale onthouding: beperk sociale contacten; 

- Afgelasten grote evenementen: eredivisie duels en festivals gaan niet door; 

- Thuis werken waar mogelijk; 

- Vitale infrastructuur is prioriteit: Zorg, Politie, Brandweer zoveel mogelijk continueren; 

- Het basisonderwijs wordt opgeroepen geen groepen naar huis te sturen, maar in noodgevallen 

opvang te verzorgen, zodat de vitale infrastructuur in tact kan blijven; 

Dit laatste advies past bij de ambitie van onze school. In eerste instantie is uiteraard onze prioriteit om het 

onderwijs aan (alle) leerlingen door te laten gaan. Indien dit niet mogelijk blijkt, bekijken we of we opvang 

kunnen verzorgen voor onze leerlingen. Pas daarna wordt er overwogen om leerlingen van een bepaalde 

groep niet naar school te laten komen. 

We vragen u om kinderen die verkouden zijn, hoesten of koorts hebben, thuis te laten. U hoeft uw kind niet 

elke dag af te melden als het nog dezelfde klachten heeft. Zodra een kind 24 uur lang klachtenvrij is, mag 

het weer naar school komen. Ook leerkrachten die klachten hebben, moeten thuis blijven. Leerkrachten 

zonder klachten zijn gewoon op school. 

Bij wijze van uitzondering, vragen we u uw kind bij voorkeur per mail (heiacker@veldvest.nl) ziek te melden. 

Geeft u in ieder geval aan in welke groep uw kind zit en of de ziekmelding verband houdt met het advies van 

het RIVM. 

De ontwikkelingen op school met betrekking tot het Corona virus ontvangt u dagelijks via een aparte mail. 
Mocht u deze mails niet ontvangen, kunt u dit aangeven via de administratie, heiacker@veldvest.nl. 
Alle communicatie rondom Corona wordt ook dagelijks op de website geplaatst. 
 
Tevredenheidspeiling; herhaald verzoek 
Op maandag 9 maart ontving 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. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
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ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Even voorstellen: Martijn Legius 
 
Mijn naam is Martijn Legius. Ik ben 27 jaar oud en woon sinds kort in 
Valkenswaard. Aangezien mijn vriendin en ik rond 30 april ons eerste kindje 
verwachten heb ik er voor gekozen om dichter bij huis te willen gaan werken. Op 
De Heiacker is er voor mij een passende, interessante plek vrij gekomen. Per 1 
april zal ik groep 8B gaan draaien. De afgelopen 2 jaar heb ik fulltime in groep 7 
gestaan op ikc Raam in Uden. Ik heb er erg veel zin in om de nieuwe uitdaging 
aan te gaan. 
 
Tot snel!  
Met vriendelijke groet,  
Martijn Legius 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De week van de lentekriebels 2020 
Dit jaar staat de week van de lentekriebels van 16 t/m 20 maart 2020 in 
het thema van: ‘Seksuele vorming geven is een feestje!’ De Week van de 
Lentekriebels bestaat 15 jaar en daarom is het feest! In die 15 jaar Week 
van de Lentekriebels is gebleken dat leerkrachten en leerlingen het de 
leukste week van het jaar vinden. Het geven van relationele en seksuele 
vorming is dus voor velen een feestje! Meer informatie kunt u vinden op de site van lentekriebels. 
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/thema-2019-ik-wil-
het-graag-weten 
In het lespakket onderscheiden we vier katernen (groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8) In elk 
leskatern wordt op een leeftijdsadequate manier invulling gegeven aan vier hoofdthema's:  

 Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld  

 Voortplanting en gezinsvorming  

 Sociale en emotionele ontwikkeling  

 Seksuele weerbaarheid 

Meer informatie over de Week van de Lentekriebels vindt u op www.weekvandelentekriebels.nl 
Voor vragen over de Week van de Lentekriebels kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.  
 
Met vriendelijke groet,  
Team De Heiacker 
 
Keukenrollen gevraagd 
Voor crea-opdrachten in verschillende groepen heb ik nog keukenrollen nodig. Zou u die voor ons willen 
verzamelen en mee naar school willen geven? Wc rolletjes hebben we genoeg. 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
Juf Hannie 
 
All4Africa schort de kledinginzameling voor dit schooljaar op. 
De Stichting All4Africa heeft tot op dit moment geen oplossing kunnen vinden voor haar personeelstekort. 
De stichting is dan ook genoodzaakt om de kledinginzameling die staat gepland voor april te annuleren. 
Zodra de personele bezetting op orde is, zal All4Africa dit aan ons laten weten.  

Ik houd bij het samen spelen 
rekening met de ander. 

Ik kan betere afwegingen 
maken in mijn keuzes. 

Ik kan zelfstandig afwegingen 
maken in mijn keuzes. 
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroepen 
Art 4 you  

 
 

Afgelopen maandag zijn we met alle kleutergroepen naar De Schalm geweest.   
We hebben naar een voorstelling gekeken die werd aangeboden door de muziekschool.   
Prinsesje Isabella vierde namelijk haar verjaardag en wij waren uitgenodigd. We hebben niet alleen feest 
gevierd, maar ook gezongen en gedanst. Allerlei liedjes die we van juffrouw Sabine hebben geleerd, 
kwamen erin voor. Het was leuk dat we met alle liedjes konden meezingen!  
 

Lentekriebels in de kleutergroepen  
We willen kinderen zich bewust laten worden van hun eigen ik en laten 
ontdekken dat jongens en meisjes verschillend zijn maar ook 
gelijkwaardig aan elkaar. Ze leren het belang van vriendschap en hoe je 
vriendschappen kunt sluiten.   
We bespreken hoe baby’s zich ontwikkelen in de buik en de verschillende 
fases daarvan.   
Tot slot leren de kinderen ook om hun grenzen op verschillende manieren 
te uiten en respect te hebben voor de grenzen van een ander.  
  
 
 
 

 
KB  
We zitten in de zogenoemde ‘witte weken’, dat wil zeggen dat we niet met een specifiek thema werken. Wel 
hebben we allerlei materialen in de klas weer eens onder de aandacht gebracht. Van telspellen tot 
beroepenkwartet. Verder kwamen we tot de ontdekking dat we met alle aangeleerde klanken echte 
bestaande woorden kunnen maken. Eigenlijk kunnen alle kinderen van de klas al een beetje lezen.  
Volgende week beginnen we met nieuwe thema’s. Lentekriebels, maar ook lente en uiteraard Pasen  
 
Groep 3A 
Lentekriebels 
In de week van de lentekriebels gaan we in groep 3 de volgende onderwerpen bespreken:  
- Lichaamsbeeld en zelfbeeld: de kinderen krijgen inzicht in de lichamelijke verschillen en overeenkomsten 
tussen jongens en meisjes. Het doel waaraan gewerkt wordt bij de lessen van dit thema is de ontwikkeling 
van een positief lichaamsbeeld en zelfbeeld.  
- Inzicht in de fasen van de zwangerschap en hoe baby’s geboren worden.  
- Het vergroten van het inzicht in hun eigen gevoelens en emoties in relatie tot anderen.  
- Het belang om over vervelende ervaringen te praten en deze ervaringen te delen met anderen. 
 
De klas 
In onze groep combineren we bewegen en leren regelmatig met elkaar. Als het even kan doen we dat ook 
buiten. We vergroten zo de betrokkenheid en doen hiermee recht aan de verschillende leerstijlen van de 
kinderen.  
Tijdens de rekenlessen staan de verliefde harten al een tijdje centraal. Welke twee getallen zijn samen 10? 
Dit hebben we buiten geoefend met gekleurde eieren die voorzien zijn van een cijfer. De kinderen kregen 
allemaal een ei en moesten hun wederhelft zoeken zodat ze samen 10 hadden. Een erg leuke activiteit, 
waarbij ook het overleggen en elkaar helpen geoefend werd. Later hebben we nog geprobeerd om met 4 
getallen 20 te maken. Dit was een grotere maar mooie uitdaging.  
 



Wie weet volgen er de komende weken, buiten, 
nog andere leerzame activiteiten met deze 
eieren. 
 
De komende periode werken we met rekenen 
aan het dubbelen (6+6, 4+4), de klok en gaan 
we leren hoe we met behulp van de getallenlijn 
over een tiental kunnen rekenen. 
  
Op leesgebied zijn we volop bezig met het 
onderhouden van het technisch lezen. We 
oefenen dagelijks op tempo en correctheid en 
we behandelen ook de niet-klankzuivere 
woorden. Denk aan 'beer', 'boor' of 'deur'. Ook 
zijn we volop bezig met het begrijpend lezen.  

 
Kinderen leren hoe ze invulwoorden in een zin kunnen plaatsen, of zinnen overeenkomen met een 
afbeelding en we hebben ook al een aantal verwijswoorden geleerd. Dagelijks thuis lezen blijft enorm 
belangrijk. Enkele kinderen hebben een leesmapje gekregen. Denkt u eraan om dit iedere maandag mee 
naar school te geven? 
 
Groep 3B 
Love is in the air……lalala.....  

Jippie, het is volgende week weer de Week van 
de Lentekriebels. Met deze week willen wij op 
een leuke manier aandacht geven aan 
relationele en seksuele vorming. We zullen de 
week openen met het prentenboek Wiebe is 
verliefd. 
 
Daarnaast willen we de volgende onderwerpen 
in groep 3 bespreken:  
Lichaamsbeeld en zelfbeeld, de kinderen 
krijgen inzicht in de lichamelijke verschillen en 

overeenkomsten tussen jongens en meisjes. Het doel waaraan gewerkt 
wordt bij de lessen van dit thema is de ontwikkeling van een positief 
lichaamsbeeld en zelfbeeld. Bovendien krijgen kinderen inzicht in fasen 
van zwangerschap en hoe baby’s geboren worden. Verder proberen we de kinderen meer inzicht te geven in 
hun eigen gevoelens en emoties in relatie tot anderen. Ten slotte is er aandacht voor het belang om over 
vervelende ervaringen te praten en dat te delen met anderen. En natuurlijk gaan we het Lentekriebelslied 
zingen https://www.youtube.com/watch?v=oNtovBe1htA 
  
Om het (voor)leesplezier te stimuleren en om de kinderen te motiveren om (meer) boeken te lezen, houden 
we morgen een boekenkring in de klas. Tijdens deze bijeenkomst praten de kinderen, onder begeleiding van 
een leesconsulent van de bibliotheek, over (prenten)boeken. Hierbij staat hun leesbeleving centraal. 
Kinderen delen hun enthousiasme voor boeken en ontdekken dat boeken een persoonlijke betekenis voor 
henzelf en voor anderen kan hebben. Op deze manier leren de kinderen andere boeken kennen en ze leren 
ook gedachten onder woorden brengen, naar elkaar luisteren en reageren op argumenten van anderen.  
Nog een manier om andere boeken te leren kennen is een boekbespreking houden in de klas. En jawel 
hoor... vandaag hebben we naar de eerste boekbespreking mogen luisteren. Super goed gedaan, Ana! 
Complimenten! Wil uw kind ook een boekbespreking houden? Dat mag altijd. Laat het de juffen even weten! 
 
Groep 4A 
Lentekriebels: 
In de week van 16 t/m 20 maart vieren we op school de Week van de Lentekriebels.  
In onze groep zullen dan onderwerpen aan bod komen die passen bij de lichamelijke en geestelijke 
ontwikkeling van de leerlingen.  

U kunt hierbij denken aan verliefdheid, de geboorte van kinderen 
en het lichamelijke zelfbeeld. 
Over deze onderwerpen kunt u meer informatie vinden op 
Internet:  
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/wat-de-week-
van-de-lentekriebels 

Ook de les van Kwink (over verliefdheid) sluit deze week aan bij het onderwerp van de Lentekriebels. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oNtovBe1htA
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Muziekfestival Art4U: 
Afgelopen maandag hebben enkele kinderen uit onze klas meegedaan met het 
muziekfestival van Art4U in De Schalm. 
In een gevarieerde voorstelling door kinderen uit de groepen 4 van verschillende 
basisscholen uit Veldhoven werd aandacht gegeven aan wat de leerlingen tijdens de 
muzieklessen hebben geleerd. Vol enthousiasme werd gezongen, geklapt en bewogen 
door zowel de kinderen, als de genodigden in de zaal. 
 
Meester Bas 

 
 
 
Groep 6A 
Allereerst willen wij, kinderen van groep 6A en juf Marie- Thérèse, iedereen die ziek is 
heel veel beterschap wensen!  Hopelijk zijn alle groepen snel weer compleet. 
 
Met de wol die de kinderen mee naar school gebracht hebben, maken we 

pomponnetjes. Daarmee gaan we kippen, kuikens en haasjes maken voor op de thematafel. Vanaf volgende 
week gaan we ook zaaien en planten in de klas. Daarvoor hebben alle kinderen twee stenen potjes nodig 
met een gat onderin en twee schoteltjes om ze op te zetten.  
Ze kunnen dit in de loop van volgende week meebrengen naar school. Voor potgrond en zaaigoed wordt op 
school gezorgd. We gaan de klas omtoveren tot een lentetuintje.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Tijdens het knutselen maken we een bloemenveld van papier. Als we straks alle kunstwerkjes bij elkaar 
hangen, hebben we een mooie lenteweide op de prikwanden. Het thema van de lentetafel wordt ook in het 
Engels met de kinderen besproken. 

 
Volgende week starten we ook weer met het thema Lentekriebels, 
waarin onderwerpen worden behandeld en besproken die te maken 
hebben met de rationele en seksuele ontwikkeling van de kinderen. In 
groep 6 komen de volgende onderwerpen aan bod: lichaamsbeeld en 
zelfbeeld, voortplanting en gezinsvorming, relatievormen en seksuele 
weerbaarheid. De lessen zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen. 
In verband met deze lessen mogen alle kinderen een geboortekaartje 
meebrengen. Ook andere baby- of kinderfoto’s kunnen meegebracht 
worden naar school.  

Het nieuwe thema van Meander ‘Streken en klimaten’ start een week later.  
Maandag 30 maart gaan we naar de bibliotheek voor een schrijversbezoek van 11.00- 12.00 uur. We zijn 
dan op tijd weer op school terug. 
 
Groep 7/8A, 7B en 8B  
In de Week van de Lentekriebels gaan we in de groepen 7 en 8 de volgende onderwerpen bespreken:  
Lichamelijke ontwikkeling, emotionele ontwikkeling en sociale ontwikkeling.  
De kinderen krijgen inzicht in veranderingen die in de puberteit plaatsvinden, zowel bij jongens als bij 
meisjes. Het doel waaraan gewerkt wordt tijdens de lessen is het ontwikkelen van kennis met betrekking 
tot lichamelijke en emotionele ontwikkeling in de puberteit en het omgaan met verschillen hierin, in een 
sociale context. Veder besteden we aandacht aan de onderwerpen lichamelijke ontwikkeling en 
voortplanting. Dit gaan we doen middels het programma Liefdesplein. Tijdens de Week van de Lentekriebels 
en de periode hierna is gekozen om extra aandacht te besteden aan de onderwerpen mediawijsheid en 
seksueel misbruik.   
Mediawijsheid: 
De kinderen leren onder andere de belangrijkste risico’s van internet en mobiele telefonie. Ze leren ook 
zorgvuldig omgaan met het plaatsen van persoonlijke gegevens en foto’s op internet.   
Seksueel misbruik: 
De kinderen leren onder andere welke situaties seksueel grensoverschrijdend kunnen zijn en leren 
strategieën toepassen om lichte vormen van seksuele grensoverschrijding te herkennen en tijdig te stoppen.  
 



JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Timothy (7/8A), Yinthe (KB), Gwendolyn (8B), Maud (3B) 

HARTELIJK GEFELICITEERD! 
 
BIJLAGE 
Scoren met Koen Kampioen   
 

 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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