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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Studiedag en noodopvang 
Aanstaande dinsdag is er een studiedag en zijn alle kinderen vrij. Normaal gesproken wordt de 
(nood)opvang op studiedagen door kinderopvangorganisaties verzorgd. Het hoofdkantoor van Korein heeft 
eind vorige week besloten dat tot 8 juni er geen opvang door hen op studiedagen wordt verzorgd tijdens de 
eigenlijke schooluren.  
Als u in aanmerking komt voor noodopvang en deze is noodzakelijk aanstaande dinsdag, dan geldt het 
volgende: 

 Voor voorschoolse noodopvang (7.30u-8.30u) en naschoolse noodopvang (15.15u – 18.30u) kunt u 
aanmelden bij Korein. De opvang wordt verzorgd door de pedagogisch medewerkers van Korein. 

 Heeft u noodopvang nodig van 8.30u-15.15u, kunt u dit aanvragen via heiacker@veldvest.nl. De 
noodopvang wordt verzorgd door juf Meerle (bekend bij de kinderen van de noodopvang) en juf Ilse. 
Ilse heeft de afgelopen maanden regelmatig bij ons op school vervangen en is bekend met alle 
regels en maatregelen in verband met Corona.  

 Maakt u gebruik van een andere kinderopvangorganisatie, dan kunt u de noodopvang voor de hele 
dag gewoon bij hen aanvragen. 

Uiteraard is er nog steeds alleen de mogelijkheid tot noodopvang als u daarvoor in aanmerking komt. 

 
Weer naar school vanaf 8 juni 
Zoals vorige week al aangekondigd in een aparte brief, gaan vanaf 8 juni alle kinderen weer alle dagen naar 
school. De maatregelen zoals eerder gecommuniceerd, worden gecontinueerd. Ondertussen zijn we er 
samen al heel goed aan gewend, de gespreide begin- en eindtijden, de ouders achter de lijnen, allemaal 
overblijven en niet te vergeten alle hygiëne-regels en het afstand houden.  
De kinderen die een Ipad van school hebben geleend, vragen we deze op maandag 8 juni mee naar school 
te brengen. De kinderen die een laptop van stichting Leergeld hebben geleend, hoeven deze niet mee naar 
school te brengen. Deze laptop mogen zij nog langer houden. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroepen 
Afgelopen week hadden we een korte week door de vrije Hemelvaartsdagen. Het werken met een halve 
groep verloopt qua organisatie prima. We merken wel dat de kinderen uit de verschillende cohorten elkaar 
missen. Maar gelukkig komt daar over enkele weken weer verandering in. Nog even volhouden!  
 
Groep KA  
Er waren deze week 3 kinderen jarig in onze klas! Gefeliciteerd Feline (6 jaar), Pijke (6 jaar) en Jeremia (4 
jaar)! De kinderen mogen in hun eigen cohort hun verjaardag vieren. De traktatie deelt de juf de volgende 
dag ook uit aan de andere kinderen. Het feestje is wel wat rustiger met de helft van de klas, maar we maken 
het nog steeds heel gezellig samen!   
 
Verder hebben we gehoord dat we vanaf 8 juni weer samen naar school mogen. Dat vinden we heel erg fijn! 
Tot die tijd staan de thuisopdrachten voor elke dag klaar in teams (kanaal thuiswerk). In het ‘chat’ kanaal zet 
de juf af en toe leuke foto’s van wat we op school doen. Zo kunnen we toch nog een beetje met elkaar 
meekijken. De kinderen mogen daar zelf natuurlijk ook een foto of een berichtje in zetten samen met papa of 
mama.   
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Hieronder ziet u nog een foto van de verjaardag van Feline en een tekening van het lente ‘dictee’ van Nikki.   
 

 
 
 

Gehoord in KB:  

Kielebakje (Zuid Afrikaans voor oksel) 
 

Groep KD 
We maken mooie bouwwerken in de 
bouwhoek en maken die compleet met 
dieren en poppetjes. Met een klein groepje 
buiten spelen is wel fijn omdat we dan 
genoeg fietsen en ander speelmateriaal 
hebben, maar met alle kinderen samen 
spelen is toch ook wel fijn! 

's Middags lunchen we samen aan een grote tafel. Dat is heel knus en gezellig.  
Beste ouders, wilt u ervoor zorgen dat uw kind ook voor de lunch drinken bij zich heeft? 
 
Groep 4/5B, cohort groep 4  
Na een periode van thuiswerken zijn we alweer een aantal weken op gezette dagen op school aan het werk.   
De kinderen zijn moe en voldaan na een schooldag. Ze krijgen overdag vooral veel instructies zodat ze op 
de thuiswerkdagen goed vooruit kunnen.  
Ook hebben we de afgelopen weken, zowel thuis als op school, geoefend voor het tafeldiploma. En 
aanstaande vrijdag is het zover, dan worden de eerste diploma's uitgereikt aan de kinderen die de toets 
halen! De kinderen krijgen de tafels van 1, 2, 4, 5 en 10 door elkaar in de toets. En in 3.30 minuten moeten 
ze alle (50) antwoorden goed hebben ingevuld.  
We hebben al een keertje geoefend; het was spannend maar goed te doen voor de meesten.    
 
Groep 6A 
Wat heerlijk om, na een aantal weken afwezigheid, weer aan het werk te kunnen! 
Fijn om alle kinderen weer terug te zien na zo’n lange tijd. Ik wil graag alle kinderen 
en ook de ouders een dik compliment maken. Want wat hebben jullie allemaal hard 
gewerkt. 
                                 
Fijn dat we vanaf 8 juni weer alle kinderen tegelijk naar school kunnen laten komen. 
Ook de kinderen kijken hier enorm naar uit.  



De afgelopen weken zijn de spreekbeurten en de boekbesprekingen niet doorgegaan. Ik heb met de 
kinderen afgesproken, dat ze als ze willen dit alsnog mogen presenteren aan de klas. Het is dus niet 
verplicht. Dit geldt ook voor werkstukken, die de kinderen gemaakt hebben tijdens hun thuisonderwijs.  
Vanaf 8 juni kunnen ze dit doen, omdat dan weer alle kinderen naar school komen. De kinderen overleggen 
thuis even wat een geschikte dag is. Dat hoeft niet per se op dinsdag of op donderdag te zijn. 
Dinsdag 2 juni (studiedag) ben ik jarig. Dit ga ik samen met de kinderen vieren in de week erna, zodat we dit 
met z’n allen kunnen doen. De kinderen ontvangen te zijner tijd nog een uitnodiging hiervoor. 
In de komende weken gaan de lesstof te behandelen, die nodig is voor een overstap naar de volgende 
groep. Dankzij het vele thuiswerk zitten we goed op schema. Dus dat gaat zeker goed komen! 
Deze week zijn we gestart met een nieuw thema van Brandaan: De Tweede Wereldoorlog. Een thema dat 
veel indruk maakt op de kinderen, en wat ze heel interessant vinden. Eerder dit schooljaar hebben we al 
gekeken naar afleveringen van de serie 13 in de oorlog. Eigenlijk zouden we volgende maand met de groep 
naar de Schalm gaan om een toneelstuk over Anne Frank te gaan bekijken. Dit kan nu helaas niet doorgaan. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deze week zijn we gestart met muzieklessen, gegeven door een leraar van 
Art4You. Gisteren heeft de ene helft van de groep de les gehad en komende 
woensdag komt de andere helft aan de beurt. Daarna kan de complete 
groep op woensdag deelnemen aan de lessen, waarin percussie centraal 
staat. We hebben er zin in! 
We gaan de komende weken nog hard aan het werk en gaan er met z’n 
allen een gezellige tijd van maken! 
                     
 
 
 

 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 28 mei: Vergadering schoolraad; aanvang 19.30 uur op de Weldsehei 
Maandag 1 juni: Tweede Pinksterdag; alle kinderen zijn vrij 
Dinsdag 2 juni: Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK   
Vive (4A), Stephanie (4A), Amber (6/7B), Len (KA) 

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 
 

http://www.heiacker.nl/
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