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VANUIT DE DIRECTIE 
Update met betrekking tot COVID-19 
Vorige week ontving u van mij een mail met informatie over een positieve test bij een ouder. Twee keer 
eerder hebben we als school te maken gehad met een besmetting bij een ouder. In alle drie de gevallen was 
er geen risico op verspreiding van het virus op school en hebben ouders en school de richtlijnen vanuit de 
GGD nauwkeurig gevolgd. Gezien het bovenstaande, zal ik in een voorkomend geval dat een ouder besmet 
is, en er geen risico op school is voor verdere verspreiding van het virus, u niet meer informeren. Mocht de 
situatie anders zijn, of op enige wijze een risico van verspreiding op school opleveren, informeer ik u 
uiteraard wel. Een besmetting bij een leerling of een leerkracht zal altijd gecommuniceerd worden. 
Mocht u als ouder of een ander gezinslid positief getest worden op COVID-19, dan verzoek ik u dit wel aan 
de school te laten weten. Samen zorgen we dan voor goede afspraken over af- en aanwezigheid van uw 
kind. 

 
Verzoek tot het dragen van mondkapjes door externe volwassenen 
Vanaf gisteren is binnen de schoolgebouwen van De Heiacker een verzoek tot het dragen 
van mondkapjes voor externe volwassenen van kracht. Externe volwassenen komen zo min 
mogelijk in de school, zoals u weet. Mocht dit toch het geval zijn (onderhoudsmonteurs, 
ouders die een afspraak hebben, docenten van Art4You, etc.), vragen wij ze bij 
binnenkomst en tijdens verplaatsingen in de school een mondkapje te dragen.  
 
 

Sinterklaas en surprises 

Aanstaand weekend komt Sinterklaas aan in Nederland. Ondanks alle maatregelen is het toch mogelijk dat 

de Sint onze school bezoekt op 3 december. Natuurlijk zijn er zeer goede afspraken met de Sint en zijn 

Pieten gemaakt over dit bezoek. Het zal wel een klein beetje anders zijn dan anders. Sint en Piet zullen 

bijvoorbeeld van iedereen afstand houden. En dit jaar strooien de Pieten niet, maar krijgt ieder kind een 

eigen zakje strooigoed van Piet.  

De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan maandag lootjes trekken in de klas. Ook 

in de surprises wordt normaal gesproken wat strooigoed gestopt. Dit is op dit 

moment niet mogelijk. Om te zorgen dat iedereen toch iets lekkers in de 

surprise kan verstoppen, krijgt ieder kind van groep 5 t/m 8 aanstaande 

maandag samen met het lootje dat hij getrokken heeft, een zakje pepernoten 

mee naar huis. Dit zakje is uitsluitend bedoeld voor in de surprise! In de 

klassen zal dit duidelijk besproken worden, maar we vragen u hier ook op toe 

te zien. 

Zwangerschapsverlof Evi Smit (groep KA) 

Zoals u weet, is juf Evi zwanger. In het nieuwe protocol met betrekking tot de maatregelen in verband met 

corona, staat dat zwangere werknemers vanaf 28 weken zwangerschap van iedereen 1,5 meter afstand 

dienen te houden. Voor Evi betekent dit dat zij vanaf 14 december niet meer in de groep mag werken. Evi 

zal vanaf dat moment thuis werken tot haar officiële zwangerschapsverlof. De invulling van de vervanging is 

bijna rond en ik ga ervan uit u hierover volgende week te kunnen informeren. 

Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
 



ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
Informatie vanuit de Schoolraad 
Vanavond vergadert de Schoolraad weer online. 
Uiteraard bespreken we de Covid-19 maatregelen. Op de agenda staat onder andere: de Tussenschoolse 
opvang (TSO), het jaarverslag van de Schoolraad en de speerpunten van de Schoolraad met betrekking tot 
cultuur en milieu. 
We zijn nog steeds op zoek naar versterking. Met name naar ouders van locatie Weldsehei. Mocht u 
interesse hebben, neem dan contact op met een van de schoolraadleden of stuur een mailtje 
naar srdeheiacker@gmail.com. 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Kleutergroepen  
Zou u uw kind lege verpakkingen willen meegeven, zodat wij op de locaties Weldsehei en Kanteel pakjes 
kunnen inpakken en kunnen knutselen met het materiaal?  
 
Groep KB 
Wat was het thema ‘ridders en kastelen’ toch leuk! We hebben het thema vorige week vrijdag feestelijk 
afgesloten. We begonnen met een lekker ontbijt. Ontbijten is niet alleen heel belangrijk, maar ook een goede 
start van de dag. 
Na het ontbijt hebben we een spellencircuit gedaan. We speelden ‘paardenrace’ en het heksenspel. Ook 
maakten we kleurplaten van ridders en kastelen, bouwden we torens in de bouwhoek en hielden we een 
stokpaardenrace.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Plotsklaps vonden we een echte prinsessenschoen! De 
schoen leidde ons naar de prinses waarnaar we al tijden 
op zoek waren. Ze zat in de toren van de speelzaal. De 
prinses was erg geschrokken van de draak en de toren 
in gevlucht. Wij hebben haar uit de toren geholpen door 
er een glijbaan tegen te plaatsen.  
De prinses was gered! 
 
 
Groep 3/4B 

 
Inge en Floràn hebben tijdens het werken aan levelwerk een constructie met 
Matador gemaakt. Ze hebben flink gepuzzeld om te ontdekken hoe ze een 
takelsysteem konden maken dat een poppetje omhoog kon takelen en daarna 
weer af kon laten glijden. Dit viel nog niet mee. Met behulp van een touwtje, 
denkwerk, proberen en bijstellen is het toch gelukt. Super trots hebben ze dit 
in de klas laten zien! 
                                             
Afgelopen vrijdag hebben we heerlijk genoten van een lekker, gezond en 
gezellig ontbijt in de klas. Er werd goed gegeten. We hebben het gehad over 

hoe je goed ontbijt en wat gezond is om te eten. Zo is het bijvoorbeeld beter om een bruine boterham te eten 
dan een witte boterham. In bruin- en volkorenbrood zitten namelijk meer vezels, vitamines en mineralen.  
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En vezels zetten je darmen aan het werk en dat helpt je stoelgang, zodat je makkelijker kunt poepen en 
minder snel last van buikpijn krijgt. Door die vezels krijg je ook minder trek in ongezonde tussendoortjes later 
op de ochtend.  
                    
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 3 oefent ondertussen alle nieuwe letters. We hebben al veel letters geleerd en we kunnen ook steeds 
meer woorden maken, lezen en schrijven. Dit doen we in een schrift, in het werkboek, op de letterdoos of op 
een tekening. Alle kinderen doen goed hun best en wij zijn super trots op ze. 
Groep 4 is bij rekenen begonnen met het oefenen van de tafels. We zijn nu bij de tafel van 2. Dat lukt al 
steeds beter. We oefenen mondeling: juf noemt de som en de leerling moet zo snel mogelijk antwoord 
geven. We oefenen ook in het werkboek en met behulp van spelletjes en bewegen. Zo hebben we 
bijvoorbeeld joggen en flitsen gedaan.  
Er verschijnen sommen op het bord en tussendoor krijgen de kinderen de tijd om even te dansen of te 
springen, daarna komt er weer een aantal sommen. We gaan de tafels veel oefenen zodat het steeds 
makkelijker wordt en we eind groep 4 het klein tafeldiploma (de tafels van 1, 2, 4, 5 en 10 door elkaar) 
kunnen halen.  
 
Deze week zijn we gestart met de voorbereidingen voor het 
sinterklaasfeest. Hopelijk komt Sinterklaas zaterdag met de 
stoomboot aan in het dorp Zwalk! We kijken af en toe samen het 
Sinterklaasjournaal, zodat we op de hoogte blijven van al het nieuws 
over Sinterklaas en de Pieten. We zijn heel erg benieuwd wat we 
allemaal gaan meemaken. We gaan er in ieder geval een gezellige 
tijd van maken met veel verhalen, liedjes, knutselwerkjes, lees- en 
rekenopdrachten, en nog veel meer 
 
 
Groep 5A 

 
Vorige week hebben we tijdens de taallessen gewerkt aan een project: 
organiseer je eigen straatfeest.  
Elke dag zijn de kinderen, in groepjes, bezig geweest met het organiseren van 
hun feest. Dit vergt natuurlijk veel samenwerking, planning, overleg en 
creativiteit. 
Uiteindelijk heeft elk groepje een straatfeest gepresenteerd met behulp van een 
zelfgemaakte poster. Er waren zoveel ontzettende leuke ideeën bedacht, dat we 
eigenlijk graag een echt straatfeest zouden willen organiseren!  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Vrijdag hebben we heerlijk genoten van het schoolontbijt. Gezellig 
samen eten. We hebben gesproken over een gezond ontbijt en hoe 
belangrijk dit is. En vooral hebben we lekker genoten samen! 
 
 
 
Groep 5/6B 
Veldhoven danst! 

Afgelopen vrijdag zijn de kinderen gestart met het project ‘Veldhoven danst’. 
Onder de deskundige leiding van juf DJ zijn we begonnen met het instuderen 
van een stoere dans. We dansen elke vrijdag tot aan de kerstvakantie in 
onze gymtijd. We dansen in de speelzaal op school. Dat scheelt ons een 
heleboel reistijd! 
 
 

Schrijversbezoek Simon van der Geest 
Vorige week was Simon van der Geest te gast. Deze winnaar van 2 gouden griffels heeft ons ruim een uur 
lang geboeid met prachtige verhalen over hoe hij zijn boeken schrijft. We kwamen erachter dat hij vooral 
over zijn eigen jeugd hele leuke, spannende boeken heeft geschreven. 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De toetsenbende 
Deze week is de Toetsenbende gestart. Dit is een muziekproject van Art4you. In onze klas leren de kinderen 
in 6 weken keyboard spelen onder leiding van Meester Sandor. Geweldig om de muzikaliteit van onze 
kinderen te zien. 
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 12 november: Online vergadering schoolraad; 19.30 uur 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Ariana (5/6B), Milo (KA), Olivia (KC), Kelly (5/6B) Sophie (7A) 
 

  

   

 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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