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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Een dagje De Heiacker met 2 directeuren 
Hallo, ik heb afgelopen dinsdag een middagje met juffrouw Judith meegelopen. Ik was dit jaar prinses 
carnaval op school en ik vond het super leuk. Na carnaval vroeg juffrouw Judith of ik een dagje mee wilde 
lopen. Dat wilde ik natuurlijk heel graag. Dat is ook gebeurd, alleen hebben we een middagje gedaan, omdat 
het anders niet uitkwam met de musical. 
Het was heel leuk. Als eerst gingen we praten over mijn mening en haar mening over de school. Daarna 
hebben we elkaar nog wat vragen gesteld. En vervolgens gingen we in klassen kijken. We deden 
flitsbezoekjes. Flitsbezoekjes zijn eigenlijk korte bezoekjes in klassen waarbij je gaat ‘beoordelen’ hoe ze het 
doen. Dat hebben we in verschillende klassen gedaan en op allebei de locaties. Dat hadden we ook weer 
besproken en onze mening erover gegeven. 
Ik vond dit een leerzame en leuke middag. Ik heb bijvoorbeeld geleerd wat een directeur/directrice allemaal 
doet. 
 
Groetjes Sofie uit groep 8B 
 
Wat was het leuk, om samen met Sofie eens te kletsen over de school! We hebben gesproken over de 
leerlingenraad, en bedacht dat kinderen vanaf groep 3 misschien al wel mee kunnen praten over sommige 
onderwerpen. Andere onderwerpen zijn meer geschikt voor kinderen vanaf groep 5 of 6.  
Samen hebben we flitsbezoeken afgelegd. Flitsbezoeken zijn bedoeld om snel (in zo’n 5 minuten) een beeld 
te krijgen van een aantal zaken in een groep. Met name de betrokkenheid van leerlingen, het leerdoel dat 
centraal staat in relatie tot de activiteit, de interventies van de leerkracht en de aankleding van het lokaal zijn 
zaken die dan in beeld worden gebracht. Na enkele flitsbezoeken kan dan met behulp van een reflectieve 
vraag een gesprek plaatsvinden tussen leerkracht en directeur. Sofie en ik zijn in 4 groepen geweest en we 
hebben ook samen nabesproken wat we ervan vonden. Verhelderend voor mij, om te horen hoe een leerling 
aankijkt tegen bepaalde zaken in een groep. Mooi! 
 
Sofie noemde De Heiacker een “topschool”, maar had ook wel een ideetje om het nog leuker te maken. Ze 
zei dat als alle leerkrachten zo af en toe, één keer in de twee weken of zo, eens een keer echt iets anders 
zouden doen, een quiz of extra naar buiten, dat fijn zou zijn. Ik vind dat een “topidee” voor deze “topschool”! 
 
Doorschuifuur en laatste schooldag 

Aanstaande woensdag om 11.00u gaan alle leerlingen kennismaken met hun leerkracht(en) van komend 
schooljaar. Dit jaar gaan de kinderen niet naar hun nieuwe lokaal, maar komt de leerkracht naar hen toe. Dit 
doen we zodat we niet met de hele school tegelijk aan het lopen zijn door de school. 
Op de laatste schooldag nodigen we u normaal gesproken om 15.15u uit op de speelplaats om met elkaar 
de vakantie in te luiden op een ludieke manier. Dit jaar kan dit helaas niet in verband met de Corona-
maatregelen. We hebben ervoor gekozen om per groep tijdens de lunch (hopelijk lekker buiten!) een 
extraatje te serveren. De kinderen brengen wel gewoon hun fruit, lunch en drinken mee, zodat ze in ieder 
geval voldoende te eten hebben. Zo sluiten we samen het schooljaar af. 
 
Natuurlijk hopen we allemaal dat we na de zomervakantie nog weer wat “gewoner” op school kunnen zijn, 
we weer de normale schooltijden kunnen hanteren, de TSO weer opgestart kan worden, etc. In de laatste 
vakantieweek ontvangt u hierover bericht van mij via de mail. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
 
 



ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Kennismaken met Annemieke Reniers 
Ik ben Annemieke Reniers en na de zomervakantie start ik bij De Heiacker in groep 3/4B. Hier ga ik het 
zwangerschapsverlof van Romy vervangen.  
 
Ik ben 35 jaar, getrouwd en moeder van 3 dochters (7-9-11 jaar ).  
De afgelopen 15 jaar heb ik gewerkt als pedagogisch medewerker in de kinderopvang.   
Werken met kinderen is dan ook echt mijn passie. Het volgen van de ontwikkeling en dan samen steeds een 
stapje verder komen.  
Eigenlijk wilde ik altijd al juf worden en daarom ben ik 3 jaar geleden gestart met de PABO waar ik afgelopen 
februari mijn diploma heb behaald. Tijdens mijn studie heb ik ook stage gelopen in een groep 3/4. Daar heb 
ik gewerkt met verschillende werkvormen om de leerlingen op allerlei manieren kennis laten maken met de 
wereld en de lesstof. Dat ga ik nu ook zeker toepassen.  
 
Ik heb er heel veel zin in! Mocht u vragen hebben dan hoor ik dat graag!  
Tot na de vakantie!  
 
 
De laatste schooldag  

De laatste schooldag (donderdag 9 juli) komt al in zicht. Na dit turbulente 
jaar hebben we gekozen voor een andere afsluiting. De kinderen krijgen bij de 
lunch, die zij zelf meebrengen van thuis, een lekker extraatje om zo op een 
gezellige wijze voor de laatste keer dit jaar samen te lunchen. Wij organiseren dit 
jaar geen ludieke afsluiting i.v.m. de coronamaatregelen. U kunt uw kind op de 
aangepaste coronatijd op school komen ophalen.  
 
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie en zien elkaar graag gezond 
weer terug in augustus! 
 

 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Zomerverhalen van Veerle, Lisa en Angelina uit groep KC 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Groep 3B 
 

Het is bijna vakantie. Daarom willen wij op woensdag 8 juli samen met de 
kinderen uit de klas het schooljaar gezellig afsluiten. We hebben allerlei leuke 
en grappige spelletjes op het programma staan. Welke spelletjes? Dat blijft nog 
geheim! Daarnaast maken we die dag kennis met onze nieuwe klasgenootjes, 
want volgend jaar worden we groep 3/4B. Ook komt juf Annemieke even een 
kijkje nemen. We zijn inmiddels druk bezig met verhuizen, want het komende 
schooljaar zitten we boven zodat we twee klaslokalen ter beschikking hebben. 
Gelukkig is het deze week niet meer zo heet. Zo hadden we vorige week ter 
verkoeling een dicteelesje, woorden springen en spelling buiten gedaan en wel 
op een heel bijzondere manier... 

 
 

 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En wat genieten we vandaag van de 
musical ‘Betoeterd’ van groep 8. Helaas 
konden we niet naar de Schalm maar 
gelukkig is de musical te zien via een 
livestream. Ook heel handig want voor 
een plaspauze kunnen we gewoon op 
pauze drukken.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Groep 4/5B    
                                            
Beste ouders, 
Allereerst een enorm compliment voor onze kinderen, wat 
doen ze het goed na de verplichte periode van thuiszitten! 
Super om te merken dat kinderen weer veel zin hebben in 
school. Samen gaan we er een mooie afsluiting van het 
schooljaar van maken. Komende maandag zal juf Birgit 
voor het laatst bij ons in de klas zijn. We gaan haar dan 
hartelijk bedanken voor een geweldige bijdrage elke 
maandag, maar ook in de weken waarop ik nog thuis was 
en zij samen met juf Ingrid voor mij heeft vervangen. SUPER BEDANKT! 
 
Komende week staat ook in het teken van opruimen en poetsen van ons lokaal. Volgens goed gebruik gaan 
we dat samen met de kinderen doen. Daarom willen ik u vragen om komende woensdag uw kinderen een 
klein emmertje en een poetsdoekje mee te geven.  

Verder zullen we vooral bezig zijn met het uitwerken van onze 
lesboeken, maar er is ook zeker wat ruimte voor gezelligheid en 
ontspanning. Fijn dat we dit jaar al onze lesmethodes uit gaan krijgen 
ondanks het “raar” verlopen jaar. 
Als u dit leest (donderdag) gaan we ’s middags live van de 
afscheidsmusical van groep 8 genieten, dit keer helaas niet in De 
Schalm, maar via een live verbinding in de klas.  
Mocht ik u niet meer spreken / zien; alvast een hele fijne vakantie 
toegewenst. We zien elkaar komend schooljaar! 
 
Meester Berty 

 
Groep 5A 
Volgende week is dan toch echt de laatste week van dit schooljaar. Wat is het toch een bewogen schooljaar 
geweest. Waar de kinderen juist nog meer hebben geleerd doordat er in deze tijd nog meer van hen werd 
gevraagd. Maar wat zijn we blij dat we het schooljaar toch samen in de klas kunnen afsluiten. 
 
Gisteren heb ik mijn verjaardag gevierd. We hebben veel spelletjes gedaan en genoten van al het lekkers 
wat we hebben gekregen. Ook heeft de vader van Noor onze klassenfoto gemaakt. Heel erg bedankt voor 
het regelen en voor het maken!  
  
Vorige week zijn we ook begonnen met Het Project. De kinderen hebben zelf 2 onderwerpen mogen kiezen 
met de klas. Dit zijn planeten en dieren geworden. Samen met hun groepje moesten zij tot 1 onderwerp 
komen, waarmee ze de komende weken mee aan de slag gingen. Door eerst een woordweb te maken, 
daarna te besluiten wat het product ging worden, moesten ze de materialenlijst inleveren bij de juf. Zo 
konden we deze week aan de slag om ook werkelijk het eindproduct te maken. De groepjes zijn met de 
volgende projecten aan de slag gegaan: dieren maken van klei, een moodboard met uitspraken en weetjes 
van het dier, het maken van een galaxy of het maken  van planeten op stokjes. Ze hebben het helemaal zelf 
mogen verzinnen. De kinderen zijn vol enthousiasme aan het werk gegaan. We gaan volgende week het 
project afsluiten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juf Bregje 
 
Groep 6A 
Een aantal weken hebt u helaas geen bericht in het Cahierke gezien van mij. Ik ben nu weer een aantal 
halve dagen op school aanwezig gelukkig. Ik ben heel erg blij dat ik de laatste weken van dit schooljaar toch 
nog het een en ander kan ondernemen met de kinderen. Daar heb ik weer erg naar uitgekeken. Fijn dat er 
een vaste invalster is voor de kinderen, die goed bekend is met De Heiacker. De kinderen hebben 
enthousiast gewerkt en kunnen het goed vinden met haar. Helemaal top! 
Inmiddels heb ik een aantal toetsen ingevoerd in Parnassys, die gemaakt zijn de afgelopen weken. Met 
name rekenen, dictee en Wereldoriëntatie. 
 

Vandaag kijken de kinderen via een live- stream naar de musical “betoeterd” van 
groep 8, die gelukkig toch in de Schalm kan worden 
opgevoerd. Zo zijn we er toch bij, al is het op afstand. 
Voor de kinderen natuurlijk wel erg leuk! 
                                           
Volgende week wil ik samen met de kinderen de klas 
gaan poetsen vanaf maandag. Daarvoor hebben we wat 
emmers, sponzen en poetsdoeken nodig. Het zou fijn 
zijn, als een aantal kinderen dit mee naar school zouden 
kunnen brengen.  

                                       
Ook wil ik komende week nog wat gezellige activiteiten met de kinderen ondernemen i.v.m. mijn verjaardag, 
die ik nog niet heb kunnen vieren met ze. Woensdag 8 juli gaan de kinderen kennismaken met de nieuwe 
leerkracht, meester Martijn. Dit keer gaan de kinderen niet naar hun nieuwe lokaal, maar komt de leerkracht 
in het huidige lokaal. Dit i.v.m. de Corona- maatregelen. 
We gaan er met z’n allen een gezellige laatste week van maken, om zo het schooljaar goed te kunnen 
afsluiten. Om daarna lekker uit te kunnen rusten. Wij hebben er zin in! 
Juf Marie-Thérèse                                     
 
Groep 6/7B  
Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor het theoretische gedeelte van hun verkeersexamen. 
Gefeliciteerd toppers! Knap gedaan!  
De laatste week van dit schooljaar is al bijna aangebroken, vandaar nog wat praktische informatie.    
Volgende week woensdag is het doorschuifuur. De kinderen van groep 6 blijven bij meester Peter, de 
kinderen van groep 7 worden opgehaald en wandelen naar de Weldsehei met de nieuwe leerkracht. Na 
het doorschuifuur worden zij weer teruggebracht door de nieuwe leerkracht naar de Polders.   
Op donderdagochtend vieren we de verjaardagen van meester Peter en juf Birgit en gaan we iets leuks 
doen. Donderdagmiddag ruimen we de laatste spullen op en dan beginnen we aan de vakantie!  
We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe, geniet ervan!   
Juf Birgit en Meester Peter 



 
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 2 juli: Musical groep 8 
Vrijdag 10 juli: Studiedag; alle leerlingen vrij en begin van de zomervakantie 
Maandag 24 augustus: Start van het nieuwe schooljaar 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK   
Fleur (KB) Rens (6/7B) Juul (KC) Daan (4/5B0 Brecht (5A) Cattleya (KC) Emily (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 
 

http://www.heiacker.nl/
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