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VANUIT DE DIRECTIE 
 
De beste wensen voor 2021 
Allereerst voor u allen een heel goed en gezond 2021.  
Wat een rare start van het jaar… Een stille school, alhoewel… Uit (bijna) ieder lokaal komt toch wel geluid. 
Juffen en meesters die achter een laptop zitten en kinderen die in de noodopvang zitten. Sommige juffen en 
meesters verzorgen de online lessen vanuit thuis, de meesten doen dit op school. 

 
Een speciaal welkom terug voor juf Romy, die na haar zwangerschapsverlof weer 
aan het werk is. Zeker voor haar is het ook een vreemde start. 
En dat geldt ook voor juf Kora (groep KA), juf Rianne (groep 4A), juf Annet (groep 
5A) en voor alle nieuwe kinderen in groep KD en hun juffen Hannie en 
Annemieke. In groep 3A en KB zijn Lotte en Milou gestart 
nadat ze verhuisd zijn en in groep 4A is Soheun weer 
terug van De Wereldwijzer. Ook voor hen is dit een 
vreemde start. Fijn dat jullie er allemaal zijn en we hopen 

elkaar snel in het echt te ontmoeten.  
 
Ik hoor dat er hard gewerkt wordt in de lessen,  

            fijn! Ook gebeuren er natuurlijk weer 
onverwachte dingen, een juf waarvan de laptop        

      crasht tijdens een instructie, een team in MS  
    Teams dat ineens verdwenen is, kinderen die  
        toch ineens niet (meer) in kunnen loggen, en zo  
     zullen we komende week nog wel vaker dingen 

meemaken die dan à la minute opgelost moeten 
worden. Door ons, of door u thuis, die steeds 
klaarstaat voor de kinderen om hen te helpen 

waar nodig, en ons onderwijs ondersteunt. Daar zijn wij 
heel blij mee.  
Samen zorgen we dat we deze tijd goed doorkomen. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Judith Aust  

                                                      Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

Wetenschap en technologie 
In de periode tussen de herfst- en de kerstvakantie zijn de kinderen tijdens de lessen W&T in alle groepen 
bezig geweest met programmeren.  
 



Kleutergroepen 
In de kleutergroepen hebben we een nieuw lespakket aangeboden. De kleuters hebben OSMO ontdekt. 
Tijdens verschillende lessen hebben ze leren werken met dit pakket, dat op heel veel manieren ingezet kan 
worden. OSMO werkt via een iPad, maar wel met fysieke materialen. De kleuters zijn begonnen met De 
Little Genius Kit. De Little Genius Kit bestaat uit vier spellen, waarbij je met verschillende spelstukken letters 
maakt en woorden leert (ABCs), je creatieve vaardigheden kunt ontwikkelen (Squiggle Magic), 
experimenteert met kledingstukken en kleuren (Costume Party) en je de juiste outfits kiest om grappige 
oplossingen te bedenken in een verhaal (Stories). Hierna hebben we een stap gemaakt naar het beginnend 

programmeren met Coding Awbie. Tijdens deze ‘hands-on’ 
programmeeravonturen met Awbie leren de kleuters, maar ook 
alle andere groepen tot en met groep 8, spelenderwijs 
programmeren.  
Daarnaast hebben de kleuters geprogrammeerd op de BlueBot 
en gewerkt met verschillende programmeerapps zoals BeeBot en 
Scratch jr.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groepen 3 t/m 8 
In de groepen 3 t/m 8 is op veel verschillende manieren geprogrammeerd. We hebben ook hier de OSMO 
geïntroduceerd en de leerlingen hebben daar veel mee gewerkt. Daarnaast gebruiken we in deze groepen 
meerdere apps waarin goed gecodeerd en geprogrammeerd kan worden binnen verschillende opdrachten. 
Zo werken we met BeeBot, BlueBot, Scratch jr, Kodekraker, Bloxels, Microbit en LegoWeDo 2.0. Voor de 
bovenbouw bieden LegoWeDo en Microbit uitdagende opdrachten waarbij hands-on geprogrammeerd 
wordt. Zo moesten de kinderen raceauto’s maken die zelf konden remmen bij een object, of maakten ze 
helikopters die hun kostbare vracht binnenhaalden. In de midden- en bovenbouw is zelfs een aardbeving 
simulator gemaakt om nieuwe huizenbouwtechnieken te bedenken, waarbij huizen niet instorten of omvallen 
bij een aardbeving.  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroepen KA, KB en KC  
De laatste dinsdag voor de kerstvakantie hebben we gezellig afgesloten met het kerstverhaal en aten we 
beschuit met muisjes. We keken naar de musical van groep 7B op het digibord en al onze kerstknutsels 
gingen mee naar huis. 
En toen… was de school weer gesloten. Op vrijdag namen we nog eens afscheid van elkaar via Teams. Na 
fijne feestdagen en de vakantie zagen we elkaar weer terug op de computer of tablet. De kinderen van KB 
en KC zagen hun bekende leerkrachten en voor groep KA is juffrouw Kora op woensdag voor het eerst 
gestart. 
 
Tot nu toe verlopen de lessen best goed, met hier en daar wat technische problemen. De kinderen zijn erg 
enthousiast en doen ontzettend goed mee. Dat is fijn. Er zijn al mooie uiltjes gemaakt. We lezen boekjes, we 
hakken en plakken woorden of we klappen woorden in klankstukjes. Er wordt flink geteld en gerekend. 
We gaan zo door, maar hopen dat we toch snel weer op school aan het werk kunnen gaan! 
 
Kleutergroep KD 
Na de vakantie is groep KD gestart. Wat een vreemde manier om te starten, zo achter de computer.  
Toch hebben de kinderen samen met de juffen al gezellige gesprekjes gevoerd, een boekje gelezen en een 
tekening gemaakt. Zo leren we elkaar al een beetje kennen en dan wordt het vast extra gezellig straks in de 
klas. Iedere dag kletsen we samen even en krijgen de kinderen een opdracht om te doen. Hier kunnen we 
dan de volgende dag weer over vertellen of bijvoorbeeld de gemaakte tekening aan elkaar laten zien.  
Hopelijk zien we elkaar snel in de klas! 
 
Groep 6A 
In deze tijd van online lesgeven een berichtje vanuit groep 6A. Het was even wennen voor iedereen, maar 
inmiddels doen de kinderen heel goed hun best en werken met plezier aan hun opdrachten en taken. 
Helemaal top! We hebben de afspraak gemaakt dat kinderen elkaar (en de juf) niet dempen, want dat was 
héél even grappig, maar al snel niet meer. 
Het is erg leuk om te zien hoe kinderen ook uit zichzelf activiteiten ondernemen en/of voorstellen. Ik heb al 
veel mooie en leuke werkstukken zien langskomen. 
Gisteren hebben de kinderen voor het eerst les gehad van juf Romy, die weer terug is na haar 
zwangerschapsverlof. Zij is ook werkzaam in groep 3/4B op locatie Kanteel. 
Het programma voor het online lesgeven dat de kinderen voor de vakantie hebben meegekregen, wordt 

soms aangepast. Dit laat ik weten tijdens de online lessen of via de mail. Zo 
heb ik via Parnassys ook een mail verstuurd over het kijken naar televisie- 
uitzendingen van Nieuws uit de Natuur. Tijdens deze uitzendingen wordt 
veel leuke en leerzame informatie gegeven over zeer uiteenlopende 
onderwerpen op het niveau van de kinderen. Dit zijn ook waardevolle 
uitzendingen voor het maken van een presentatie of werkstuk. Volgende 
week starten de kinderen tijdens de weektaak met het maken van een 
werkstuk over de winter. Ook over dit onderwerp is een aantal uitzendingen 
te vinden waaruit ze informatie kunnen halen. Ook informatie uit andere 
bronnen kan natuurlijk prima worden gebruikt. Ook deze bronnen kunnen 
de kinderen weer doorgeven aan elkaar. 
 
Belangrijk! Nu de gym- en sportlessen niet doorgaan, is het belangrijk dat 

de kinderen naar buiten gaan en blijven bewegen. Daarom is er op de lesdag een speelkwartier gepland, 
waarin de kinderen lekker even buiten kunnen spelen. 
Hopelijk zien we elkaar zo snel mogelijk weer ‘live’ op school, want dat missen we wel hoor! Voor de 
komende tijd gaan we er in ieder geval ook digitaal iets goeds en moois van maken. Heel veel succes en 
ook plezier bij het online onderwijs! 
                                    
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 14 januari: Vergadering schoolraad vanaf 19.30 via Teams 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Lizzie (4A), Elin (7B) Elise (KB) Jens (KC) Mats (5A) 

  

 
BIJLAGE 
Informatie vanuit de Brede School Veldhoven 
   



 
 

 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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