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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Hopelijk heeft u allemaal fijne Paasdagen gehad. En nu staat de meivakantie alweer voor de deur. 
Afgelopen dinsdag heeft u van mij via de mail informatie ontvangen over de mogelijkheden voor opvang in 
de meivakantie.  
Aanstaande dinsdag wordt bekend gemaakt hoe de maatregelen in de strijd tegen Corona na 28 april 
verlengd en ingericht worden. Uiteraard ontvangt u van mij, voordat we weer starten op 6 mei, informatie 
over hoe we als school na de meivakantie verder gaan. 
Vanochtend in het nieuws heeft u kunnen horen dat de Onderwijsraad adviseert om de zomervakantie te 
verkorten en de schooldagen volgend jaar te verlengen om onderwijstijd in te halen. In de afgelopen weken 
heeft minister Slob in alle communicatie naar scholen benadrukt dat deze uren niet ingehaald hoeven te 
worden in vakanties of komende schooljaren. We wachten af of dit advies van de Onderwijsraad gevolgen 
heeft voor het standpunt van het kabinet.  
Ondertussen werken wij als team verder aan het uitwerken van verschillende scenario’s voor de toekomst. 
Afhankelijk van wanneer we weer open mogen, en wat de adviezen zijn van de minister, zullen we keuzes 
gaan maken en u informeren zodra dit kan. 
 
Wij hebben als team groot respect voor de wijze waarop u als ouder(s) de afgelopen weken uw kind(eren) 
heeft opgevangen, begeleid, en geholpen. 
 
Ik wens u, namens het team, een fijne meivakantie, alle goeds en vooral gezondheid! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 

Groep KC 

In de kleutergroepen hebben we 

elke dag contact met onze 
leerlingen via Teams. Het is leuk 

om elkaar zo weer te zien. We 

gaan liever gewoon weer naar 

school, maar dat gaat nu nog even niet. In groep KC heeft inmiddels iedereen een I-pad of laptop, zodat om 

10 uur iedereen klaar zit om van elkaar te leren. We rekenen, tellen, doen allerlei spelletjes met taal en we 

zingen liedjes onder begeleiding van de gitaar. Na afloop van de les is er nog ruimte voor kinderen die 

vragen willen stellen of even met de juf willen kletsen. Het gaat steeds beter, de meeste kinderen weten al 

hoe ze zelf de microfoon aan en uit kunnen zetten of hoe ze juf kunnen ‘vastpinnen’ om haar nog beter te 

zien. Ook alle ouders zijn druk in de weer en we zien 

allerlei leuke initiatieven in onze chat voorbijkomen. Foto’s 

en boodschappen worden gepost in ‘chats’, zodat 

iedereen ze kan zien. In onze ‘klas’ (locatie Valkenswaard) 
hebben we kikkervisjes die we kunnen bekijken en we 

hebben allerlei werkjes gedaan rondom het thema lente en 

kikkers. Alle ouders die zo goed hun best doen om goed 

onderwijs te bieden aan hun kinderen: houd nog even vol, 

jullie doen het uitstekend! Soms valt het niet mee met 

meerdere kinderen die tegelijk lessen hebben, ouders die 

thuis moeten werken en kinderen die ook aandacht willen. 

Maar samen gaat ons dat wel lukken!  



Voor iedereen een hele fijne vakantie en we wachten even af hoe we elkaar erna weer zien!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Werkstukken  
van leerlingen van KC en de kikkervisjes van juf Ellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 3B 
Lieve kinderen en ouders van 3B, 
We kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe trots wij op jullie zijn! Iedere ochtend zijn jullie allemaal 
online om samen de dag te starten en om 13:00 uur online om de dag af te sluiten. Als we dan zien hoe hard 
jullie werken, echt super! 
Behalve alleen maar lezen en rekenen zijn we deze week ook wat dingen gaan uitzoeken, namelijk hoeveel 
sokken je groot bent, of je een foto kan maken als de klok precies op een half uur staat en of je dingen kan 
vinden die op elkaar rijmen. Heel leuk om alle reacties en foto's te zien. 
Nu gaan we bijna genieten van de meivakantie waarin we jullie willen vragen om te blijven lezen. Dit is heel 
belangrijk.  
Verder is het een spannende vakantie. Zien we jullie na de vakantie weer op school of blijven we elkaar nog 
een poosje digitaal zien? Juf Judith zal jullie hierover op de hoogte houden, maar één ding is zeker... we 
zien elkaar na de vakantie weer! 
 
Een hele fijne vakantie, 
Juf Angelina en juf Romy 

 
Groep 4A 
Teams:  
Wat hebben we de 
afgelopen weken hard gewerkt! Niet 
op school, maar thuis via Teams. We 
hebben bijna elke dag met de hele 
klas 3 lessen gedaan, waarbij vooral 
rekenen, taal en spelling aan bod 
kwamen.   
Naast deze lessen zijn de kinderen 
ook nog bezig geweest met de 
weektaak (waar ook andere vakken 
zoals lezen en schrijven gedaan 
moesten worden) en heb ik af en toe 
met een kleiner groepje kinderen 
samen online gelezen, zodat we ook in 
de afgelopen periode weer veel 
hebben kunnen leren.  
 
Hoewel het thuis werken wel even 
wennen was, gaan we er met z’n allen 
fijn mee om en helpen we elkaar goed 
waar dat nodig is of wanneer iets een 
keer niet lukt. Af en toe zorgde het 
online-werken ook voor grappige 
momenten.  
 

 
Zo kwamen er ook vragen of men naar de wc 
mocht tijdens het werken.  
  
Opdrachten:  
Tijdens het werken thuis heb ik van 
verschillende kinderen leuke foto’s en filmpjes 
gehad die met de opdrachten of de werkplek te 
maken hebben. Het was leuk om te zien hoe 
we ons allemaal aan de situatie aanpassen en 
op een creatieve manier opdrachten en 
uitwerkingen aan elkaar lieten zien.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Vakantie:  
De komende weken gaan we met zijn allen genieten van een welverdiende vakantie, al zal die deze keer 
vooral thuis gevierd worden.   
In de vakantie zullen we horen hoe we na de vakantie weer verder gaan, ik ben benieuwd!  
  
Groeten, fijne vakantie en tot over een paar weken (hopelijk weer in de klas),  
Meester Bas  

  
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 16 april: Online schoolraadvergadering  
Maandag 20 april tot en met vrijdag 1 mei: Meivakantie; er is geen schoolopvang 
Maandag 4 mei: Studiedag; er is geen schoolopvang  
Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag; er is geen schoolopvang 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN  
Charlotte (6A), Nikki (6A), Rokayya (5A), Ize (3A), Lynn (6A), Ariana (KD), Isa (KC), Lotte (3A), 
Luuk (6/7B) Luuk (8B) 
 

 HARTELIJK GEFELICITEERD!  
 

 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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