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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Op woensdag 6 november wordt er een landelijke onderwijsstaking georganiseerd. Meerdere grote 
vakbonden roepen hun leden op gehoor te geven aan deze staking. Belangrijkste aandachtspunt van de 
staking is dat het lerarentekort het onderwijs ernstig ontregelt. Vakbonden en werkgevers eisten voor de 
zomer al een noodpakket van ruim 420 miljoen euro voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit als eerste 
stap naar een brede investering in het hele onderwijs. Het kabinet heeft geen gehoor gegeven aan deze 
noodkreet. Hierop is door de vakbonden een staking georganiseerd op 6 november. Op deze dag debatteert 
het kabinet over de onderwijsbegroting voor volgend jaar. 
 
Veldvest is van mening dat iedere leerkracht het recht heeft tot staken en hierin een individuele afweging 
maakt. Uit een peiling onder het team is gebleken dat de stakingsbereidheid dusdanig groot is dat er op 
woensdag 6 november 2019 geen onderwijs gegeven kan worden en de school die dag gesloten blijft.  
 
Wij brengen u  hiervan op de hoogte, zodat u maatregelen kunt treffen voor de opvang van uw kinderen.  
We beseffen dat de staking voor u als ouder lastig is, maar vertrouwen erop dat u begrijpt dat iedere 
leerkracht het recht heeft deze actie te ondersteunen. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Vanuit de Sinterklaascommissie 
 
Beste ouders, 
 
Aangezien Sinterklaas alweer onderweg is vanuit Spanje zijn wij op zoek naar ouders die ons op vrijdag 15 
november om 8.30 uur kunnen helpen de school te versieren. Zowel locatie Kanteel als locatie Weldsehei 
worden op die dag en tijd versierd. Vele handen maken licht werk.  
Daarnaast zoeken we mensen die ons willen helpen de Sinterklaasversiering op te ruimen en de 
kerstversiering op te hangen op maandag 9 december om 8.30 uur. 
Aanmelden om te helpen op (een van) deze data kan via juf Romy: r.vanoch@veldvest.nl  
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
De Sinterklaascommissie 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroepen 
De boekenmarkt voor de herfstvakantie was een groot succes! Alle kinderen hebben een leuk boek 
uitgezocht en zijn enthousiast aan het lezen gegaan.  
 
Woensdag 30 oktober gaan we een herfstwandeling maken. 
Groep KC vertrekt om 8.30 uur vanuit locatie Kanteel. Groep KA om 9.30 uur en KB om 10.45 uur, beide 
vanuit locatie Weldsehei. 
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In kleine groepjes gaan we opdrachten uitvoeren en paddenstoelen zoeken. De kinderen mogen zelf een 
spiegeltje meenemen en een zak of tasje waarin we herfstspullen mee terug naar school kunnen nemen om 
ze daar nog eens goed te kunnen bekijken.  
 
Inmiddels zijn de technieklessen gestart en hebben we bekeken hoe je iets in de lucht kunt houden met lucht 
uit een föhn.  
 
Gehoord:  
Juf: "Wie weet er iets over de herfst? "  
Leerling: "De planten gaan vermelken!" 
 
Groep 4A 
 
VVTO 
Voor de vakantie hebben we voor de eerste keer contact gezocht met een school uit Finland (Punkalaitumen 
Keskuskoulu).  
Middels enkele korte video’s hebben we ons voorgesteld, aangegeven wat we leuk vinden op school en 

laten zien hoe onze klas eruitziet. 
We hebben ondertussen ook wat korte filmpjes teruggekregen en 
deze hebben we met veel enthousiasme bekeken. 
Wordt vervolgd de komende periode, waarbij we meer contact 
zullen gaan maken en de school en onze Engelse vaardigheden 
verder zullen laten zien en horen!  
 
 
 

 
Gymlessen 
Ook dit schooljaar is er weer een gevarieerd 
aanbod van activiteiten tijdens de gymlessen. 
Om de week worden 3 uitdagende activiteiten aan 
elke groep aangeboden, waarbij vaardigheden als 
balanceren, klimmen, mikken, technieken bij 
balspelen, et cetera worden verdiept. 

De overige lessen, in de andere weken, worden 
ingevuld met spellessen, waarbij ook samenwerking en 
teamspel belangrijk zijn.  
 
Meester Bas 
 
 
 
 

 
BELANGRIJKE DATA 
Woensdag 6 november: Landelijke onderwijsstaking; alle leerlingen zijn vrij 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK   
 
Joshua (KB), Koen (3B), Romy (3A) 

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/
mailto:heiacker@veldvest.nl

