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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Weer op school  
Wat heerlijk om alle kinderen weer tegelijk op school te zien! En iedereen houdt zich goed aan de afspraken 
en de hygiëneregels, dat is ook erg fijn.  
De afgelopen 4 weken hebben de leerkrachten gebruikt om de kinderen weer goed in beeld te brengen, hoe 
het met ze gaat, hoe ze ervoor staan per vakgebied en wat ze nodig hebben de komende weken. We 
hebben ervoor gekozen om dit te doen met de methodetoetsen en observaties in de klas. Aangezien we 4 
weken met halve groepen hebben gewerkt, was dit voor de leerkrachten goed te doen. We zien dat de 
kinderen thuis hard gewerkt hebben samen met hun ouders, en we hadden de afgelopen weken voldoende 
ruimte om intensief met de leerlingen aan de slag te gaan op school.   
 
Afgelopen maandag zijn we met hele groepen gestart en is er opnieuw een groepsvormingsproces op gang 
gekomen, net als op 11 mei met de halve groepen. De leerkrachten begeleiden dit onder andere met behulp 
van onze methode Kwink. De pedagogische doelen die hierbij centraal staan, zijn zeer belangrijk voor de 
ontwikkeling en persoonswording van de kinderen.   
In het zorgteam hebben we gesproken over de citotoetsen die normaal gesproken in juni worden 
afgenomen. Hierbij hebben we het groepsvormingsproces en de sociaal emotionele ontwikkeling van 
kinderen betrokken en in beeld gebracht wat de citotoetsen op dit moment opleveren voor de komende 4 
weken onderwijs tot de zomervakantie. Ook hebben we het advies van Cito meegenomen. We zijn tot de 
volgende beslissing gekomen.  
We nemen de citotoetsen van juni af in september. Enkele toetsen nemen we nu wel af, namelijk de AVI 
en DMT (leestoetsen) in groep 3, 4 en 5. Daarnaast brengen we de leerlingen van groep 2 in beeld op het 
gebied van beginnende geletterdheid en gecijferdheid met behulp van de toets benoemsnelheid cijfers en 
letters. Ook de rijmtoets in groep 1 is afgenomen. Deze toetsen hebben we gekozen omdat de 
uitkomsten (extra) aanleiding kunnen zijn om het aanbod de komende weken aan te scherpen en eventueel 
leerlingen specifieke oefening mee te geven in de zomervakantie.  
De entreetoets van groep 7 wordt ook begin volgend schooljaar afgenomen. Door het ontbreken van de 
citogegevens, minder methodegebonden toetsen de afgelopen periode en minder informatie over hoe de 
kinderen leren voor toetsen wordt het voorlopig advies in groep 7 verschoven naar volgend schooljaar.  
Volgende week ontvangt u het leerlingverslag van uw kind(eren). Bij sommige vakken is het cijfer/de 
beoordeling gebaseerd op maar enkele toetsen/observaties. In het oudergesprek zal de leerkracht een 
toelichting geven.  
 
Vandaag ontvangt uw kind het strookje voor het invullen van de beschikbaarheid voor de oudergesprekken. 
De oudergesprekken vinden via Teams plaats. Omdat dit wat meer ruimte vraagt in de planning, is er een 
mogelijkheid tot een gesprek op maandagmiddag 22 juni, dinsdagmiddag en-avond 23 juni, 
woensdagmiddag 24 juni en donderdagmiddag en -avond 25 juni. Het is de bedoeling dat u voor ieder kind 
een strookje invult. U kunt het strookje tot en met woensdag 17 juni mee terug naar school geven. Bij 
het leerlingverslag ontvangt u informatie over het tijdstip en de werkwijze van het oudergesprek via Teams.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust  
Directeur  
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
De schoolfotograaf zal dit schooljaar helaas geen schoolfoto’s maken. Aan het begin van het komende 
schooljaar gaan we weer op de foto. 
 
 
 
 



 
Namens het bestuur van de oudercommissie  
Het bestuur van de oudercommissie is na het toetreden van 2 nieuwe bestuursleden compleet voor het 
volgende schooljaar. Het nieuwe bestuur van de oudercommissie bestaat uit Eelco Schutten (voorzitter), 
Paul Hover (penningmeester), Inge van de Voort en Carola Renders (secretariaat). Aan het einde van dit 
jaar nemen we gepast afscheid van Ina Vandevenne (huidige penningmeester), omdat haar jongste dochter 
naar de middelbare school gaat.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na overleg met Judith, vorige week, start ook de oudercommissie weer op om nog een bijdrage te kunnen 
leveren aan een aantal activiteiten aan het einde van het jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe schooljaar.  
 
Wij vinden het leuk om na de gekke 
tijd van de (gedeeltelijke) sluiting van 
de school ook even aandacht te 
besteden aan de heropening van de 
school en de laatste weken voor de 
zomervakantie.  
Daarom hebben alle leerlingen 
vandaag 2 ‘KANJER-koeken’ 
gekregen.  
1 voor henzelf omdat zij sowieso 
KANJERS zijn en 1 voor hun ouders 
die de afgelopen tijd het 
thuisonderwijs zo fantastisch hebben 
ondersteund.  
 
Daarnaast willen wij alvast aandacht vragen voor de activiteiten die de oudercommissie volgend jaar weer 
samen met de school gaat organiseren. Dit lukt niet zonder de kanjers van ouders/verzorgers die samen met 
de leerkrachten ervoor zorgen dat iedere activiteit een groot succes wordt voor de kinderen.  
 
Lijkt het u als ouder/verzorger leuk om volgend jaar een bijdrage te leveren aan de oudercommissie van De 
Heiacker, meldt u dan alvast op ocdbheiacker@gmail.com.  
 
 Groeten,  
 
Ina, Eelco, Paul, Inge en Carola  
 
   
UIT DE GROEPEN 
Kleutergroepen  
 
Afgelopen maandag was het zover, we mochten weer met de hele groep naar school komen! We hadden de 
vlaggen uitgehangen, want het voelde als een feestje, voor zowel de kinderen als de leerkrachten.   
 
 
 



 
 
 
In de klas was het even wennen aan de ruimte, maar 
superfijn om elkaar weer allemaal te zien!  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenmomenten 
Vanaf morgen gaan de oudste kleuters beginnen met het eerste (van de vier) wenmoment in groep 3. Zo 
kunnen zij een paar keer ervaren hoe het is om in groep 3 te zitten. Op deze manier verloopt de overgang 
van de kleutergroep naar groep 3 soepel.   
 
De wenmomenten voor oudste kleuters van locatie Weldsehei vinden plaats op 4 vrijdagen, te beginnen op 
11 juni. 
 
Wenmomenten voor oudste kleuters van locatie Kanteel zijn op dinsdagen en donderdagen en starten op 
dinsdag 23 juni. 
 
 
BELANGRIJKE DATA 
Woensdag 17 juni: Uiterste datum inleveren invulstrookje oudergesprekken 
Donderdag 18 juni: Vergadering Schoolraad; aanvang 19.30 uur 
Vrijdag 19 juni: De leerlingen krijgen het leerlingverslag mee naar huis 
Maandag 22, dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 juni: Oudergesprekken 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Wendy (6A), Jake (KB), Karol (3A) 

 
 

 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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