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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Oudergesprekken via Teams 
Morgen ontvangt u het leerlingverslag van uw kind(eren) en de uitnodiging voor het oudergesprek. De 
oudergesprekken vinden plaats via Teams. U kunt Teams op uw laptop, Ipad of smartphone installeren. U 
kunt natuurlijk ook via het device van uw kind het gesprek voeren. Het is fijn als u op tijd klaar zit, ingelogd in 
het account van uw kind. Wij vragen u minimaal een dag van tevoren alvast een keer in te loggen. Mocht u 
problemen ondervinden, dan kunt u samen met de leerkracht nog kijken wat er aan de hand is, zodat het 
gesprek wel gewoon door kan gaan. Mocht u als ouders niet op dezelfde plek zijn tijdens het gesprek, kunt u 
beiden via het account van het kind inloggen en deelnemen. Heeft u meerdere kinderen, dan zult u tussen 
de gesprekken door moeten wisselen van account in Teams. Dit kunt u doen door op een laptop 
rechtsboven op de initialen van uw kind te klikken en op ‘afmelden’ te klikken. Op een Ipad of telefoon klikt u 
linksboven op de 3 streepjes en kunt u daar afmelden of een account toevoegen. 
In het account van uw kind ziet u in de agenda de “vergadering” staan op het afgesproken tijdstip. De 
leerkracht zal op het afgesproken tijdstip de vergadering starten en u kunt dan op ‘deelnemen’ klikken om de 
verbinding tot stand te brengen. Er is rekening gehouden met wat extra tijd om te wisselen, maar echt 
uitlopen van de gesprekken is lastig. Mocht u aan het einde van het gesprek nog niet alles hebben kunnen 
vragen, kunt u een nieuwe afspraak maken om het gesprek af te maken. 
 
Een dagje De Heiacker met 2 directeuren 
Dit jaar was Sofie uit groep 8B onze prinses carnaval. Zij schreef in het Cahierke dat ze het jammer vond dat 
ze alleen de vrijdagochtend met carnaval de baas van de school was. Daarop heb ik haar uitgenodigd een 
dagje samen met mij de baas van de school te zijn, met mij mee te lopen en mee te denken over het beleid 
van de school. Nou, daar had Sofie wel oren naar. Door de sluiting van de school was dit nog steeds niet 
gebeurd. MAAR…. Aanstaande dinsdagmiddag gaan Sofie en ik eens goed nadenken en praten over de 
school en de toekomst. We zullen ook wat groepen bezoeken, en ik ben echt heel erg benieuwd wat het op 
gaat leveren, naast een fijne middag natuurlijk! 
In het verlengde hiervan is er in de afgelopen maanden door een groepje leerkrachten een voorstel gemaakt 
voor het opstarten van een leerlingenraad. Hier zal ik zeker ook met Sofie over spreken en dit krijgt uiteraard 
een vervolg komend schooljaar. 
 
Groepsverdeling schooljaar 2020-2021 
Vanmiddag ontvangt u via de mail de groepsverdeling en een document met belangrijke data voor volgend 
schooljaar. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Vanuit de schoolraad 
Vanavond vergadert de Schoolraad voor de laatste keer dit schooljaar. Uiteraard vergaderen we weer 
online. We bespreken onder andere dit keer de begroting, het formatieplan, de schoolgids en de invulling 
van de informatieavonden begin volgend schooljaar.  
De notulen staan na vaststelling weer op de website.  
 
De schoolraad zoekt versterking! Zie de bijlage bij dit Cahierke. Wilt u wat meer informatie, neem dan gerust 
contact op met een van de leden. 
 
 
 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Kleutergroepen 
Aanstaande zondag vieren we vaderdag. De kinderen hebben een aardigheidje gemaakt en een versje 
geleerd voor hun lieve papa!   
We zijn met een nieuw thema begonnen afgelopen week: VAKANTIE. In de loop van de komende weken 
doen we allerlei lessen met letters, woorden en rekensommetjes en maken we knutselwerkjes rondom dit 
thema.   
De letter ‘w’ wordt herhaald. Voorwerpen met een ‘w’ zijn welkom.  
Morgen krijgt u het verslag van uw kind over de afgelopen periode. Volgende week zullen de 
oudergesprekken plaatsvinden in de vorm van ‘videobellen’.   
 
Kleutergroepen KA, KB en KD 
Afgelopen vrijdag zijn de kinderen van groep 2 gaan wennen in groep 3. Ze kregen een les met Zoem, de bij 
uit de leesmethode. Komende 3 vrijdagen worden deze wenmomenten herhaald met andere lesjes uit de 
lees- en rekenmethode.  

 

Kleutergroep KC 
Maandag zijn we aan de 
slag gegaan met het thema 
vakantie. Op locatie Kanteel 
kwam Sjaan uit Koog aan 
de Zaan op visite. Ze wilde 
naar camping Playa del 
Polders en na veel 
rondvragen arriveerde ze 
daar. 
 
Het strand (de zandbak), de 
zee (water in een teil) en 
gezellige kinderen, alles 
was aanwezig. Ze zette 
haar tentje op en pakte haar 
koffer uit.  
 
 
 

Alles had ze bij zich: een tandenborstel, een boek met wegenkaarten waarop ze kon zien waar ze gelopen 
had, een schone onderbroek, haar telefoon, slippers en natuurlijk de rol voor de w.c.!  Zelfs haar mondkapje 
was ze niet vergeten. Sjaan dacht er aan om een nachtje te blijven. Ze kon erg goed rijmen en zei: “Ik 
ben Sjaan, kom we gaan!"  
Daarna keken we met z'n allen naar een experiment met drijvende boten uit groep 3B.  

 
De kinderen hadden zelf een 
constructie bedacht en  
wij keken toe hoe ze gingen 
onderzoeken of hun boot echt 
kon drijven. Nou, dat lukte 
prima!  
 
Er werden hele slimme 
oplossingen bedacht om 
ervoor te zorgen dat de boot 
niet zou kapseizen in de 
zee.   
Na afloop zongen we samen 
nog het liedje: Ga nu maar 
lekker op vakantie.  

 
 
 
 
 
 
 



Groep 4A 
Kwink en Corona:  
Vorige week zijn we eindelijk weer met (bijna) de hele klas 
begonnen! In de weken daarvoor hebben met beide cohorten 
aandacht gegeven aan de wat vreemde coronaperiode en wat die 
met ons gedaan heeft. Met de hele klas samen hebben we dit 
uiteindelijk vorm gegeven in een vlinder, die een nieuwe start 
symboliseert, waarbij we zowel de negatieve, spannende 
ervaringen hebben meegenomen en hebben gekeken naar het 
positieve wat de afgelopen periode heeft voortgebracht.  

   
Verder in de klas:  
We zijn al weer bezig aan de laatste drukke, maar vaak  
gezellige, periode van het schooljaar!  
In deze laatste weken zullen we de lesstof van de methodes nog 
verder afmaken, tussendoor wat leuke en andere activiteiten 
doen en er voor zorgen dat er volgend schooljaar weer goed 
gestart kan worden.   
Naast de methodelessen hebben we natuurlijk ook de creatieve 
vakken weer opgepakt en dat levert weer mooie resultaten op.  
In deze laatste schoolweken staat er normaal gesproken nog van 
alles te gebeuren: de ouderbedankochtend, vaderdag, de 
rapporten en oudergesprekken, de musical van groep 8 en 
het wisseluur. Dit jaar zal dit alles een beetje anders zijn, maar 
we maken er samen het beste van.  
   
  

Toetsen en rapporten:  
De afgelopen periode hebben we natuurlijk goed ons best gedaan, zowel op school als thuis, om te laten 
zien wat we allemaal geleerd hebben. We hebben de afgelopen periode ook weer enkele toetsen voor de 
verschillende vakgebieden gemaakt. De resultaten daarvan zullen terug te zien zijn in de laatste rapporten 
van dit schooljaar, die morgen met de kinderen mee naar huis gaan.   
In deze rapporten ziet u zowel de uitslagen van de recente AVI en DMT toetsen, als de gegevens behorende 
bij de dagelijkse gang van zaken in de klas.  
 
Meester Bas  
  
Groep 5A 

Vorige week donderdag hebben wij het bibliotheekproject Scoor een boek! afgerond met een sportieve 
middag. Door middel van verschillende spelletjes konden we samen punten winnen. Klassen van andere 
scholen hebben ook punten gescoord. We zullen binnenkort horen wie gewonnen heeft.  
We hadden een ontzettende leuke middag en kregen een certificaat!   
 



 
Morgen krijgen de kinderen het leerlingverslag mee naar huis, met daarbij het briefje voor het oudergesprek. 
We zullen de gesprekken via Teams gaan voeren.   
De komende weken gaan we flink oefenen om ons tafeldiploma te halen. Thuis kunnen de kinderen ook 
oefenen, dus vraag maar raak!   
 
BELANGRIJKE DATA 
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 
 
BIJLAGE: informatie vanuit de schoolraad 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK   
Chris (6/7B), Milan (KD) Sophia (3A) Dani (6/7B) 

 

 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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