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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Onderwijs op afstand 
De informatie met betrekking tot de online lessen ontvangt u via de mail van de leerkracht van uw kind(eren). 
 
Opvang  
Met de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid wordt iedereen gevraagd zoveel mogelijk thuis te 
blijven en thuis te werken. Hierdoor lukt het bijna alle ouders om zelf de opvang van de kinderen vorm te 
geven. Dat is heel erg fijn. Ouders die beiden in een cruciaal beroep werken, en de opvang niet op een of 
andere manier geregeld krijgen, kunnen een mail sturen naar heiacker@veldvest.nl om bij Loes aan te 
geven dat ze opvang nodig hebben. Ouders waarvan 1 van beiden in een cruciaal beroep werkt, worden 
door de overheid en het RIVM dringend verzocht zelf voor opvang te zorgen, bijvoorbeeld door de andere 
ouder die thuis werkt, of andere familieleden. Ondanks dat we beseffen dat dit een groot beroep op u doet, 
ondersteunen we deze werkwijze en vragen we u eerst of u de opvang niet op een andere manier kunt 
organiseren. Indien dit echt niet lukt, kunt u via heiacker@veldvest.nl een aanvraag doen. Ouders die niet in 
cruciale beroepen werken, hebben geen recht op opvang. Indien u vermoedt recht te hebben op nood- of 
crisisopvang, kunt u contact opnemen met mij door naar de school te bellen of mij te mailen op 
j.aust@veldvest.nl. Ter beoordeling worden dezelfde criteria gehanteerd als hierboven beschreven, maar er 
kunnen uitzonderingen gemaakt worden als er bijvoorbeeld sprake is van psychische problemen, 
overbelasting, of andere specifieke omstandigheden. 
 
De opvang vindt plaats tijdens schooltijden op locatie Weldsehei. Op maandag, dinsdag en donderdag van 
8.30 uur – 15.15 uur, op woensdag en vrijdag van 8.30 – 12.15 uur. Wilt u, als uw kind naar de opvang komt, 
fruit, brood en drinken meegeven? Als uw kind buitenschoolse noodopvang nodig heeft, kunt u contact 
opnemen met de opvangorganisatie waar uw kind gewoonlijk BSO afneemt. 
 
Invulling vervangingen 
Met het starten van de instroomgroep op de Weldsehei zijn er enkele personele wijzigingen, aangezien juf 
Hannie en juf Annemieke de instroomgroep gaan doen. 

- Op maandag in groep 5A komt juf Annet lesgeven tot de zomervakantie. Juf Annet is nieuw bij ons 
op school en zal nadat de school weer open mag, in groep 5A zijn op maandag. De online lessen 
tijdens de schoolsluiting worden door juf Bregje verzorgd alle dagen.  

- Op dinsdag in groep 4A komt juf Rianne lesgeven tot de zomervakantie. Juf Rianne was deze week 
ook op maandag en dinsdag in groep 4A en is al jaren een bekende juf voor ons. De online lessen 
tijdens de schoolsluiting worden door meester Bas verzorgd alle dagen. 

- Juf Annemieke blijft op de maandagen verbonden aan groep 3/4B. Zij ondersteunt deze dag de 
groep en in overleg met Romy en Angelina worden de werkzaamheden gepland. 

 
Namens het team wens ik u fijne feestdagen  

en alvast alle goeds en gezondheid voor 2021!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet,  
 

Judith Aust 
Directeur 
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ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Luizenpluizen  
In de eerste week dat de kinderen weer naar school komen, zullen ze worden gecontroleerd op luizen en 
neten.   
Op locatie Weldsehei vindt de luizencontrole plaats op de eerste maandagochtend na de lockdown. Op 
locatie Kanteel vindt de luizencontrole plaats op de eerste vrijdagochtend na de lockdown.  
Als de kinderen op de luizenpluisdag geen gel in het haar hebben en de meisjes het haar los (haarband) of 
in een staart dragen, maakt dat de controle een stuk gemakkelijker.  

Juf Evi 
Zoals u misschien wel weet, heb ik afgelopen 
vrijdag afscheid genomen van de kinderen in 
de klas. We hebben er een hele gezellige 
ochtend van gemaakt. De kinderen mochten 
spelletjes meenemen, ik heb iets lekkers 
getrakteerd en we hebben afscheid genomen. 
Ik ben ontzettend verwend met lieve 
cadeautjes, mooie tekeningen en hele dikke 
knuffels van de kinderen! Dankjewel! Buiten 
kreeg ik nog een prachtig cadeau van de 
kinderen. Allemaal lieve wensjes en 
tekeningen van elk kind. Die mooie lijst krijgt 
zeker een plaatsje in de babykamer. 

Spreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin 
Tijdens het CJG spreekuur van maandag 4 januari kunnen ouders/verzorgers 
telefonisch contact opnemen met Jesse van Keersop. U kunt Jesse vragen 
stellen over allerlei onderwerpen, zoals: gezondheid, groeien, weerbaarheid, 
spelen en vrije tijd, vrienden maken, pesten, gamen, puberteit, echtscheiding, 
ingrijpende gebeurtenissen, opvoed- en opgroeivragen, et cetera van 8.30 uur 
tot 9.30 uur telefonisch te bereiken op nummer: 088 0031 198. 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Groep KC  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Tijdens de kerstperiode hebben we heel hard 
gewerkt. De klas was mooi versierd en  
‘s morgens klonken er zachte kerstliedjes terwijl we 
in het donker binnenkwamen. In de klas maakten we 
van de huishoek een kerststal waarin iedereen kon 
spelen. In groep 2 maakten we een grote kerstbal 
met een ballon, suikerwater en wol. Dat was lekker 
kliederen! Een leerling vond dit het “vieste werkje wat 
we ooit op school hebben gedaan!“ De kerstballen 
zijn erg goed gelukt. We knipten een kerstboom van 
stroken waarbij we goed moesten meten zodat 
iedere strook steeds wat kleiner werd en we telden 
de huisnummers van kleine huisjes zodat alle 
kaarten bij het juiste huis bezorgd werden. Van juf 
Manouk leerden we de Reindeer hokey pokey.  
 
 

We vertelden het kerstverhaal in delen, iedere dag een klein 
stukje en de plaatjes kregen alle kinderen mee naar huis. We 
leerden veel liedjes, ook in het Engels en we kennen nu ook een 
klein Engels versje. Dat hebben we op een gouden of zilveren 
ster geplakt.  
Toen werd de school gesloten. Op dinsdag hebben we voor het 
laatst heerlijk samen gespeeld. We vierden 2 verjaardagen en de 
juf had een coronakroon gemaakt. De jarigen zaten op afstand 
aan elkaar vast. Dat zag er grappig uit en om 15.15 uur hebben 
we buiten het tussenstuk doorgeknipt! We luisterden naar het 
einde van het kerstverhaal en smulden van beschuit met muisjes 
en ranja of chocomel. Op het eind van de dag keken we naar de 
kerstmusical van groep 7B. We vonden hem zo mooi dat we 
tussendoor applaudisseerden. We namen afscheid van elkaar en 
beloofden elkaar op Teams weer te zullen zien.  
 
 
Gehoord: De juf vertelt de namen van de koningen en wat zij 
voor Jezus meebrachten, bijvoorbeeld wierook. De volgende dag 
vraagt ze of de kinderen nog weten wat de cadeautjes van de 
koningen precies waren. Een leerling steekt zijn vinger op: 
“zeewier!“ 

 
Tijdens het kerstverhaal wordt verteld dat de keizer wilde weten hoeveel mensen er precies in zijn land 
woonden en dat Jozef en Maria daarom naar hun geboorteplaats moesten reizen. Juf: “Weet onze koning 
eigenlijk ook hoeveel mensen er in Nederland wonen? “ Leerling: “Nee, het zijn er teveel om dat te weten.“ 
De juf vertelt dat als er een baby wordt geboren een van de ouders naar het gemeentehuis gaat om het kind 
‘aan te geven’. Zo weet de koning precies hoeveel mensen er in zijn land wonen. Wat is dat precies: 
aangeven? Wat gaat je papa of soms ook mama daar in het gemeentehuis dan precies doen? Leerling: “Het 
snoertje doorknippen!“ (navelstreng). 

 
 
We wensen iedereen een 
heel fijn en gezellig 
kerstfeest! We hopen dat 
iedereen gezond blijft en 
dan zien we elkaar weer 
terug in 2021!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 3A 
De afgelopen twee weken hebben helemaal in het teken van kerst gestaan en wat hebben we genoten! Ook 
had juf Mabel deze week haar stageweek.   
Alle kinderen hebben een leesbingo meegekregen om het lezen in de vakantie goed op peil te houden. 
Maandag of dinsdag na lockdown mag deze weer meegenomen worden naar school en mogen de kinderen 
iets uitzoeken.  
 
Ook mogen alle kinderen na de lockdown een zaklamp meenemen. We beginnen de maand januari elke 
ochtend met het zaklamplezen; gezellig in het donker met een zaklamp lezen in je leesboek. Ook zitten we 
vanaf dan in groepjes, zodat we nog beter kunnen samenwerken.   
Tot slot wensen we jullie een hele fijne vakantie, fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar!   
 
Evy en Birgit   
 
BELANGRIJKE DATA 
Maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari: Kerstvakantie 
Maandag 4 januari tot en met vrijdag 15 januari: De kinderen krijgen thuis onderwijs via 
Teams 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN 
Lorna (KC), Daan (KC), Maxxe (4A), Floràn (3/4B), Lucas (7A), Yilena (7B), Quinn 
(5/6B) Litanja (7A), Luciana (KB), Makita (4A), Jimmy (KB), Isabelle (3/4B), Finn (4A), 
Oscar (7B), Lars (KA), Joshua (4A), Kai (KA), Lisa (KA), Inge (3/4B), Lizzie (4A), Elin 
(7B), Elise (KB), Jens (KC), Mats (5A), Iris (KA), Gabriëlla (3/4B), Maya (KA),  
Irma (KB), Robin (8A) 
 

  

 
BIJLAGEN 
Info vanuit de Kliederkerk 
Info vanuit Sjors Sportief en Sjors Creatief 
 
   

 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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