
 
 

 
Cahierke nummer 1, jaargang 33, d.d. 27-08-2020 

 
VANUIT DE DIRECTIE 
 
Start schooljaar 
Na een zomervakantie met prachtig weer, zijn we afgelopen maandag weer goed gestart. Het is fijn om 
iedereen weer te zien. Vorige week heeft u de brief ontvangen met informatie over de maatregelen in 
verband met corona. Deze maatregelen zullen de komende tijd nog van kracht zijn. Vooral de maatregel dat 
ouders zonder afspraak niet in het schoolgebouw mogen komen, is heel vervelend en jammer. Uiteraard 
kunt u te allen tijde een afspraak maken met de leerkracht om na schooltijd even samen met uw kind in de 
klas te kijken naar het werk van uw kind. Ook kunt u natuurlijk een afspraak maken voor een gesprekje met 
de leerkracht. U bent van harte welkom.  
 
Op de speelplaats bij het brengen en halen van de leerlingen valt ons op de Weldsehei op dat er nogal wat 
ouders zijn, die niet voldoende afstand houden van elkaar. We zijn ons ervan bewust dat het best heel druk 
is op de speelplaats, maar verzoeken u met klem om toch de 1,5 meter in acht te nemen. Het is fijn als 
kinderen die dat kunnen, alleen naar de speelplaats komen, en anders er maximaal 1 ouder mee het 
schoolplein op komt. Zo houden we de school en het schoolplein zo veilig mogelijk. 
 
Op maandag 7 en dinsdag 8 september zijn de informatieavonden gepland. Op de informatieavond krijgt u 
algemene informatie over de school en de speerpunten van dit schooljaar, leert u de leerkracht een beetje 
beter kennen en ontvangt u informatie over het leerjaar waarin uw kind dit jaar zit. Dit jaar ziet de 
informatieavond er een beetje anders uit. Het algemeen gedeelte over de school en de speerpunten zult u 
via een filmpje kunnen bekijken. Het kennismaken met de leerkracht en informatie over de groep vindt 
(interactief) via Microsoft Teams plaats. De tijden van de informatieavonden zijn als volgt: 
 
Maandag 7 september 19.00 uur: groep KA, KB en KC 
Maandag 7 september 19.45 uur: groep 5A, 6A en 5/6B 
Dinsdag 8 september 19.00 uur: groep 3A, 4A en 3/4B 
Dinsdag 8 september 19.45 uur: groep 7A, 7B en 8A Voor groep 7A, 7B en 8A is het eerste gedeelte 
algemene informatie over het voortgezet onderwijs en de route daarnaartoe. Daarna is er per groep de 
kennismaking met de leerkracht en de informatie over de eigen groep. 
 
In de weken na de informatieavond zullen er enkele momenten gepland worden waarop u in de klas een 
kijkje kunt nemen. Uiteraard zal dit ook op afspraak gaan. Tijdens de informatieavond ontvangt u hier meer 
informatie over. 
 
Bewegingsonderwijs 
Aangezien nog onduidelijk is hoe de ventilatie in gymzaal Den Ekkerman geregeld is, worden de lessen 
bewegingsonderwijs nog niet in de gymzaal gegeven voor groep 3 tot en met 8. De gymlessen vinden 
voorlopig buiten plaats. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Jaarkalender 
De jaarkalender is in een afrondende fase. We verwachten dat we die komende week met de kinderen 
kunnen meegeven. Hierbij zetten we nog even de vakantie- en studiedagen voor u op een rijtje: 
 
 
 



Vakantierooster 2020-2021  
Herfstvakantie 19-10-20 t/m 25-10-20  
Kerstvakantie 21-12-20 t/m 03-01-21  
Voorjaarsvakantie 15-02-21 t/m 21-02-21  
2de paasdag 05-04-21  
Koningsdag 27-04-21  
Meivakantie 03-05-21 t/m 16-05-21  
Bevrijdingsdag 05-05-21  
Hemelvaart 13-05-21 t/m 14-05-21  
2e Pinksterdag 24-05-21  
Zomervakantie 26-07-21 t/m 05-09-21 
 
Studiedagen: 
Maandag 5 oktober 2020, woensdag 3 maart 2021, vrijdag 21 mei 2021 en vrijdag 23 juli 2021. Alle 
leerlingen zijn dan vrij. 
 

Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin 
Dit schooljaar zal Jesse van Keersop elke eerste maandag van de maand 
aanwezig zijn op De Heiacker, in het kantoor van Judith Aust. Het eerste 
inloopspreekuur vindt plaats op maandag 7 september van 8.30 – 9.30 uur. 
Tijdens deze CJG-inloop kunnen ouders/verzorgers en leerkrachten/ leid(st)ers 
binnenlopen met vragen over allerlei onderwerpen, zoals: gezondheid, groeien, 
weerbaarheid, spelen en vrije tijd, vrienden maken, pesten, gamen, puberteit, 
echtscheiding, ingrijpende gebeurtenissen, opvoed- en opgroeivragen, et 
cetera. U hoeft zich voor het inloopspreekuur niet aan te melden. Zie voor meer 
informatie de bijlage bij dit Cahierke. 

 

 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Nieuws uit de taalklas 
Hallo allemaal, 
Fijn om iedereen weer gezond en wel terug te zien na de zomervakantie! De afgelopen dagen hebben we in 
de taalklas onze ervaringen en belevenissen van onze vakantie verteld. Of we nu lekker thuis zijn gebleven 
of tóch naar een andere stek of zelfs een ander land zijn gereisd, de kinderen vertelden de verhalen in 
geuren en kleuren (en in het Nederlands!). We zijn blij om elkaar weer te zien en we hebben de draad 
meteen weer op gepakt. 
Deze week benoemen en herhalen we vooral veel termen die direct met de schoolomgeving te maken 
hebben. Ook hebben we allemaal een zonnebloem gemaakt waar we onze foto op gaan plakken. Alle 
zonnebloemen hangen gezellig aan een hoepel boven onze groepstafel, zo kun je ook zien welke kinderen 
elke dag naar de taalklas komen. 
De leerlingen zijn enthousiast en hebben de afgelopen dagen laten zien dat ze weer graag nieuwe dingen en 
woorden willen leren. Een hele goede start! 
Juf Michèle 
 
Kleutergroepen 
Even voorstellen 

 
Beste leerlingen en ouders van KA,  
Graag stel ik mezelf via deze weg voor: mijn naam is Anouk Kerver, ik ben 28 
jaar, gelukkig getrouwd en woonachtig in Eindhoven. Twee jaar geleden besloot 
ik de toerismesector om te ruilen voor een toekomst in het onderwijs. 
Momenteel volg ik daarom de PABO deeltijdopleiding aan Hogeschool de 
Kempel. Dit combineer ik met een baan als onderwijsassistent op basisschool 
de Sprankel in Lieshout. Vanaf de aanvang van het nieuwe schooljaar start mijn 
afstudeerstage op basisschool De Heiacker. Ik zal in ieder geval iedere 
donderdag in klas KA aanwezig zijn en kom ook af en toe op vrijdag een dagje 
meedraaien. Verder zal ik in de loop van het schooljaar ook steeds vaker 
informatieavonden en oudergesprekken bijwonen. Het werken met jonge 
kinderen vind ik iedere dag weer een feest, ik kan dan ook niet wachten om 
samen met de juffen en leerlingen van klas KA aan het nieuwe schooljaar te 
beginnen!  
 

Groetjes, Anouk Kerver 



Groep KA 
Deze week hebben we het al erg gezellig in onze groep. De kinderen maken een tekening van zichzelf in de 
tekenmappen. Wat zien we een groei in de tekenontwikkeling, super! Daarnaast maken de kinderen hun 
eigen kroon, die we met de verjaardagen gaan gebruiken.  
Deze week zijn we ook begonnen met de letter van de week. Deze week is dat de letter - k - van ik. Als uw 
kind thuis iets kan vinden met deze letter, mag hij/zij het mee naar school nemen voor onze letterkast. Daar 
staan allemaal spullen op met de letter van de week.  
We maken ook afspraken in de klas, zodat we fijn samen kunnen spelen. Bijvoorbeeld: wij helpen elkaar, we 
zijn lief voor elkaar, we gaan netjes met de spullen om.  
Hieronder staan nog een paar leuke foto’s uit de klas zodat de papa’s en de mama’s kunnen zien hoe we 
spelen en werken in de klas! 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 3A 
Groep 3A is goed gestart! De eerste week in groep 3 zit er bijna op en wat is het leuk en wat hebben we al 
veel gedaan! Met gezonde spanning kwamen de kinderen (en juf!) maandag naar school. Er is toch best 
veel anders dan bij de kleuters, maar de kinderen pakken de nieuwe werkwijze super snel op. Fijn hoor! We 
hebben deze week Kim, Sim en Opa van het Puddingboomplein leren kennen. Zij beleven volop verhalen en 
helpen ons bij het leren van de letters. Deze week leerden we de letters – i - en – k - zowel lezen als 
schrijven. Bij het rekenen hebben we het deze week over hoeveelheden tot en met 12. Getalsymbolen 
herkennen en toepassen en hoeveelheden ordenen met behulp van begrippen als meer/minder en evenveel. 
We maken tijdens de instructielessen volop gebruik van materialen zoals getalkaartjes en dobbelstenen en 
de kinderen hebben een mooi werkboek waarin ze ook al een paar keer zelfstandig de opdrachten hebben 
gemaakt. Kortom, een goede start! 
 
Wist u dat: 

- Er 26 kinderen in groep 3A zitten? 13 jongens en 13 meisjes! 

- We 2 juffen hebben. Juf Birgit op maandag en donderdag en juf Evy op dinsdag, woensdag en 

vrijdag. 

- De kinderen een LETTERBOOM aan het maken zijn? Deze platen komen de komende maanden 

steeds mee naar huis en zo kunnen de kinderen thuis de letterboom puzzelen. Zie afbeelding 

hieronder. 

- Sommige kinderen al heel knap woordjes kunnen maken op de letterdoos? Kijk maar eens bij de 

foto’s op de volgende pagina. 

- Deze letterdozen een uitdaging zijn om op te ruimen? 

- Wij heel veel zin hebben in dit schooljaar!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salman: ik fint het leuk 
in goep drie 
 
 

  
 
 
 
 
 
   
  Jelle: kip, prikbot, sit, pik,  

                        sik, ik, tik 

Groep 5A 
We zijn weer goed begonnen deze week. Wat was het fijn om de kinderen weer te zien. Daar zitten we dan 
in groep 5: een ander lokaal, andere boeken en nieuwe schriften. Dat was even wennen. De kinderen zijn 
enthousiast gestart, zoals ook de juffen. Deze week hebben we eerst kennis gemaakt met de klas. Wat leren 
we allemaal in groep 5, wat ligt waar? We zijn al gestart met een kleine weektaak en het afmaken van onze 
Engelse t-shirts. Jay Linn is gestart in de groep 5A. Van harte welkom, leuk dat je bij ons op school komt.  
 
We hebben ontzettend veel zin in dit schooljaar!  
Juf Hannie zal elke maandag in de klas werken. Juf Bregje werkt dan aan haar taken buiten de groep en 
werkt op dinsdag t/m vrijdag in de groep. U kunt juf Bregje altijd bereiken via b.vankan@veldvest.nl  
Op maandag en dinsdag zal de komende tijd ook meester Pepijn bij ons in de klas zijn. Hij is een stagiaire 
vanuit PABO Fontys Eindhoven. Hieronder stelt hij zich aan u voor:  

Beste ouders,  
Ik wil mij graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Pepijn van Gameren en ik ben 19 jaar oud. Komend 
half jaar loop ik stage in groep 5A bij juf Bregje en juf Hannie. Ik ben 3e jaars student van de PABO in 
Eindhoven. Mijn vaste stagedagen zijn maandag en dinsdag, maar ik zal af en toe ook een hele week 
aanwezig zijn. Verder speel ik honkbal bij vereniging All-in in Veldhoven en werk ik bij een supermarkt in de 
Kromstraat. Mochten er verder nog vragen zijn, dan zijn deze altijd welkom.    

Groetjes,  
Pepijn van Gameren  

Groep 6A 
Na zes weken vakantie was het weer even wennen om aan de slag te gaan. We hebben een prima start 
gemaakt. Het is fijn om iedereen gezond terug te zien na de vakantie. Vrijwel alle methodes zijn intussen 
weer opgestart en de kinderen hebben al heel hard gewerkt. Helaas kunnen we vanwege de 
coronamaatregelen nog niet naar de sporthal om te gymmen. Daarom sporten we nog buiten, zolang het 
weer het toelaat. Zodra de gymlessen in de zaal weer gaan starten, hoort u dit uiteraard. 

In de klas zijn lijsten opgehangen, waarop de kinderen kunnen intekenen voor een 
boekbespreking en een spreekbeurt. Deze starten beide in oktober, zodat ook de 
eerste kinderen voldoende voorbereidingstijd hebben. 
Bij de voorbereiding kunnen de kinderen gebruik 
maken van een formulier, waarop een stappenplan 
staat voor het maken van een boekbespreking en een 
spreekbeurt. Bij het starten van de voorbereiding 
kunnen ze dit formulier meenemen. Ze mogen zelf 
kiezen of ze gebruik willen maken van een 
PowerPoint-presentatie. Als er vragen zijn, kunnen ze 
natuurlijk ook altijd de leerkracht benaderen. 
Misschien is het handig om samen met uw kind een 

geschikt onderwerp en een geschikte periode te kiezen.  



Ook is het raadzaam om niet beide opdrachten in eenzelfde periode te plannen. De boekbesprekingen zijn 
altijd op dinsdag en de spreekbeurten vinden plaats op donderdag. 
 

Bij Meander (aardrijkskunde) zijn wij gestart met het thema ‘water’, 
waarbij de watersnoodramp van 1953 en de Deltawerken aan bod 
komen. Als de kinderen thuis foto’s of informatie hebben, kunnen ze dit 
meenemen voor de thematafel in de klas.             
Deze tafel wisselt regelmatig van onderwerp, afhankelijk van de lessen 
wereldoriëntatie, de seizoenen, feestdagen, et cetera. Regelmatig 
kunnen de kinderen de tafel zelf mee aankleden. 
 
 

Wij willen de moeders van het ‘luizen pluizen’ weer hartelijk bedanken voor hun inzet. 
Samen met kinderen en ouders gaan wij er weer een mooi, leerzaam en gezellig schooljaar van maken. 
 
BELANGRIJKE DATA 
Maandag 7 september 19.00 uur: groep KA, KB en KC 
Maandag 7 september 19.45 uur: groep 5A, 6A en 5/6B 
Maandag 7 september: CJG-inloopspreekuur van 8.30 -9 .30 uur 
Dinsdag 8 september 19.00 uur: groep 3A, 4A en 3/4B 
Dinsdag 8 september 19.45 uur. groep 7A , 7B en 8A 8 september:  
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Lize (5A) Gisèle (5/6B) Aron (7A) 
 

  

 
BIJLAGE 
Informatie vanuit het Centrum voor Jeugd en gezin   
 
 

 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

