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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Weer naar school  
Wat is het heerlijk om iedereen weer te zien! En wat gaat het goed met het halen en brengen. Heel fijn dat 
iedereen zich goed aan de afspraken houdt.  
Deze week heb ik overleg gehad met de muziekschool om te kijken of de lessen die de docenten van 
Art4You bij ons op school geven, ook weer opgestart kunnen worden. Vanaf volgende week zullen zij weer 
gaan beginnen. Uiteraard houden de docenten van Art4You te allen tijde 1,5 meter afstand van leerlingen en 
leerkrachten, komen zij niet als ze klachten hebben en passen zij de muzieklessen zo aan dat er geen 
risico’s zijn.   
Wat betreft het thuiswerk voor de dagen dat de kinderen niet op school zijn, is het voor iedereen even 
wennen en met elkaar kijken wat mogelijk is. Hier zullen in de loop van de komende weken zeker nog 
aanpassingen worden gedaan als dat nodig is. Het is niet de bedoeling dat kinderen verder werken dan dat 
er in de planning staat. 
 
Tevredenheidspeilingen   
De vragenlijst van de leerlingen is nog niet door alle leerlingen ingevuld, aangezien de school werd gesloten 
middenin de periode dat de vragenlijst werd afgenomen. In de komende weken zullen we de vragenlijst door 
de kinderen laten afmaken. Begin maart heeft u allen de uitnodiging ontvangen om de oudertevreden-
heidspeiling in te vullen. 43% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld, waarvoor hartelijk dank. Dit is 
voldoende voor een representatief beeld.   
 

 Algemeen krijgt de school als rapportcijfer een 8,3.  

 Bij bijna alle vragen (13 van de 16) zijn de scores goed te noemen. Dit houdt in dat er een  
       gemiddelde score van boven de 3,5 is gescoord (van de 4).  

 Drie onderdelen scoren voldoende / ruim voldoende (tussen 3,0 en 3,5), te weten de vragen: “Ik vind   
       dat de school er verzorgd uitziet”, “Ik vind dat de leraren effectief optreden als kinderen worden  
       gepest” en “Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de dagelijkse gang van zaken”.  

 De hoogste score is behaald op “Ik vind de leraar van mijn zoon/dochter een aardige leraar voor de       
       leerlingen” (3,73) en de laagste score op “Ik vind dat de school er verzorgd uitziet” (3,07).  
 

Helaas was het niet mogelijk om een toelichting te geven bij deze vragenlijst. Ik nodig ouders van harte uit 
om zaken uit de vragenlijst met de leerkracht of met mij te bespreken als daar behoefte aan is.  
Met betrekking tot de drie onderdelen die voldoende scoren, ondernemen we als school actie.  
 

 We kijken kritisch naar onze berichtgeving over de dagelijkse gang van zaken. Een  
       vervolgonderzoekje naar de behoeftes van ouders behoort tot de mogelijkheden.   

 Wat betreft de verzorgdheid kan ik alvast melden dat de toiletten van beide locaties in de komende  
       maanden vervangen gaan worden door nieuwe toiletten met nieuwe vloeren. Daarnaast besteden  
       we in een volgende studiedag aandacht aan de netheid van de lokalen en algemene ruimtes.  

 Enkele ouders (8) hebben aangegeven dat leraren minder effectief optreden als kinderen gepest  
       worden. Hierover gaan we de komende tijd met alle groepen in gesprek. Het doel is om op het  
       spoor te komen wat kinderen hiervan vinden, en waar behoefte aan is vanuit de kinderen. Zo  
       kunnen we mogelijk een aantal zaken aanscherpen in ons pestbeleid en de uitvoering ervan. Mocht  
       u als ouder hierover van gedachte willen wisselen, bent u van harte welkom.  

 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 



 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Noodopvang  
Tijdens de volgende dagen vindt er geen noodopvang plaats:  
donderdag 21 mei (Hemelvaart) 
vrijdag 22 mei 
maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) 
dinsdag 2 juni (studiedag) 
Voor noodopvang tijdens de studiedag kunt u contact opnemen met uw kinderopvangorganisatie.  
 
Heropening Bibliotheek Veldhoven op 18 mei  
De Bibliotheken mogen vanaf 11 mei weer open van de overheid, mits ze aan de voorwaarden en richtlijnen 
van het RIVM kunnen voldoen. Ook de Bibliotheek Veldhoven gaat open zodra we aan alle eisen ter 
bescherming van medewerkers en bezoekers voldoen en dat kost de nodige voorbereidingen. Dit betekent 
dat de Bibliotheek op maandag 18 mei weer opengaat. 
De dienstverlening en openingstijden zijn wel angepast en er wordt een aantal regels gehanteerd om het 
Bibliotheekbezoek voor iedereen zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen.  
Op de website van Jeugdbibliotheek.nl vindt u diverse tips voor thuis voor de jeugd in diverse 
leeftijdscategorieën. Van voorleesfilmpjes tot luisteren voor de lijst. Neem eens een kijkje!  
Meer tips over de bibliotheek vindt u:  
https://www.bibliotheekveldhoven.nl  
  
Sportdag 20 mei 
De sportdag die gepland stond op woensdag 20 mei gaat niet door! 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Kleutergroepen 

Na lange tijd thuis te zijn geweest mochten we nu 
eindelijk weer open! Wat was het fijn en vertrouwd 
om de leerlingen weer te zien! We vertelden  
elkaar onze belevenissen en ervaringen. We 
hebben veel aandacht besteed aan het vertellen 
over de corona thuisperiode.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleutergroep KB  
Maandag is cohort 1 gestart en heeft, net als cohort 2, een programma 
gedraaid zoals we, vóór de periode dat we thuis werkten, in de klas 
hadden. Na het afscheid van de papa’s en de mama’s, buiten (wat erg 
soepel verliep), hebben we genoten van kringactiviteiten, werklessen 
en we hebben buiten gespeeld met een halve klas. Omdat papa en 
mama niet mee naar binnen mogen, wil Loren haar gemaakte 
mozaïekwerkje op deze manier laten zien!  
 
Groep KC:   
Maandag en dinsdag was iedereen goed op tijd, alle ouders bleven achter de geschilderde lijnen en de 
kleuters kwamen keurig zelfstandig naar de juf toe. Het verliep zonder problemen. Na een voetknuffel gingen 

we naar binnen en begonnen we met het 
wassen van de handen. Wat hebben we 
vaak onze handen gewassen! Na het 
vertellen van onze ervaringen gingen we 
aan het werk. Na het fruit eten speelden 
we buiten op de speelplaats met alle 
nieuwe regels die er nu zijn. Tijdens de 
lunch zaten we gezellig te eten en 
mochten we weer even buiten spelen.  

https://www.bibliotheekveldhoven.nl/


 
 
Aan het werk 
We maakten een tekening in onze map over de coronatijd thuis en voor we het wisten was het alweer tijd om 
naar huis of naar de BSO te gaan. Sommige kinderen die niet gewend waren om de hele dag op school te 
zijn, vonden dat ze wel erg vaak buiten mochten spelen. Thuis deden ze dat na de lunch niet.  
Op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan, staat in Teams een thuiswerkopdracht die aansluit bij 
wat wij in de klas aan het doen zijn. Ook staan er foto’s en een boodschap vermeld onder de chat. Zo blijven 
we van elkaar op de hoogte. Het was even wennen aan alle nieuwe regels en het nieuwe ritme en het vele 
handen wassen, maar de kinderen hebben het prima gedaan en iedereen was blij om elkaar weer op school 
te zien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handen wassen 
 

Tussen de middag wordt er extra      
schoongemaakt 
 
 
Gehoord:   
Tijdens de opvang: “Juf , ik móet nu knuffelen, 
ik kan het niet meer uithouden!!“  
 
In de klas: “Mijn papa moest heel 
veel koolen doen.“(video calls)  
“Juf, het is al járen geleden dat ik je gezien 
heb!“  
 

De eerste schooldag was zó! 
 
Groep 3B 
We zijn de nieuwe periode weer goed gestart! De kinderen vonden het fijn om weer op school te zijn en 
hebben dan ook hard gewerkt, flink bijgekletst en lekker gespeeld. Het zijn wel weer lange dagen voor de 
kinderen. Ze zijn de lange schooldagen niet meer gewend en gaan dan ook moe (maar voldaan) naar huis 
(net als de juffen en de meesters ). We merken dat niet iedereen altijd alle spullen bij zich heeft. Het is 
handig wanneer alles mee op en neer wordt genomen door de kinderen. Zo zijn wij ook vrij in het laten 
maken en nakijken van taken.  
 
Verder is er op school een toets afgenomen om te zien hoe het automatiseren ervoor staat. We hebben naar 
aanleiding hiervan nieuwe werkboekjes mee naar huis gegeven. Wij willen vragen om dagelijks 1 minuut te 
automatiseren (ook thuis). In 1 minuut zouden 20 sommen correct gemaakt moeten worden. We toetsen 
over enkele weken nogmaals om de vooruitgang vast te leggen.  
 
Komende week gaan we de leesresultaten in beeld brengen om te zien waar we nog extra op in kunnen 
springen. Bij bijzonderheden nemen we contact met u op.  
De kinderen krijgen voor kern 10 geen vrij leesboek van school meer mee naar huis, wel willen we u vragen 
de leesboeken die u nog thuis heeft mee naar school te geven. 
 
Bedankt voor het vertrouwen in ons en al uw hulp vanuit huis!  



Groep 4A 
Weer op school!! 
Deze week zijn we gelukkig weer echt op school 
begonnen! 
 
Op maandag werd de eerste helft van de groep 
verwacht en dinsdag kwam de tweede helft naar 
school en daarna werd er steeds zo afgewisseld. 
Op beide dagen zijn we gestart met gezellig even 
bijkletsen en praten over wat er de afgelopen periode 
allemaal gebeurd is.  
Verder hebben we regels en afspraken besproken 
met betrekking tot het dagrooster, het buitenspelen 
en de maatregelen die we moeten volgen. 
Daarnaast zijn we al weer fijn samen met 
verschillende lessen bezig geweest en hebben we 
besproken wat er ook weer thuis gedaan moet 
worden. 
Het is jammer dat we er nog niet met z’n allen tegelijk 
kunnen zijn, maar het is fijn om te zien dat we toch 
contact met elkaar proberen te hebben om het 
gevoel van één klas te blijven houden. 
 
Meester Bas 
 
Groep 5A 
Deze week zijn we eindelijk gestart op school. Na het weer even wennen aan de nieuwe omgang en regels 
zijn we goed gestart. Wat was het fijn om elkaar weer te zien en te spelen en werken met elkaar. De 
kinderen doen het ontzettend goed en weten goed wat ze wel en niet kunnen doen. Het blijft toch gek, even 
niet die knuffel of aai over de bol. Daarom geven we elkaar een afstandsknuffel! Dat werkt ook! En tijdens de 
pauze hebben we het hele grasveld achter de bult voor ons zelf! Dat was het beste nieuws van de dag, 
volgens de klas.  
 
Wanneer de kinderen niet op school zijn, werken ze thuis volgens het rooster. Deze week hebben ze een 
rood mapje ontvangen waar het rooster en de weektaak inzitten. Elke week ontvangen ze weer een nieuw 
rooster en nieuwe weektaak. Wanneer de kinderen thuis vragen hebben, dan kunnen ze mij altijd mailen of 
via de chat van Teams bereiken.  
 
We gaan er volgende week weer een fijne week van maken! 
 
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag; alle leerlingen zijn vrij  
Vrijdag 22 mei: Alle leerlingen zijn vrij 
Maandag 1 juni: Tweede Pinksterdag; alle leerlingen zijn vrij 
Dinsdag 2 juni: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK   
Níall (6/7B), Nazarea (KC), Anne (6/7B), Damian (8B), Sem (8B) 

 
 

 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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