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VANUIT DE DIRECTIE 
 
School nog dicht 
Helaas blijft de school nog wat langer dicht. Het kabinet heeft in een persconferentie dinsdagavond 
aangekondigd dat de lockdown verlengd wordt met 3 weken tot en met 9 februari. Wel wordt op een later 
moment bekeken en besloten of eventueel het basisonderwijs al eerder (25 januari) open kan gaan. Als 
bijlage bij dit Cahierke ontvangt u een poster met alle huidige maatregelen. Deze week weer een aantal 
fotootjes van meesters en juffen tijdens het afstandsonderwijs. En ook meester Ad en juffrouw Loes zijn hard 
aan het werk!  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het afstandsonderwijs loopt volgende week gewoon door. Heeft u de 
enquête over het afstandsonderwijs al ingevuld? Het kan vandaag nog! Naar 
aanleiding van de enquêtes worden er mogelijk nog wat zaken 
aangescherpt. Bedankt voor uw medewerking. 

 
Noodopvang 
Ook de noodopvang loopt door. Het valt op dat er veel meer leerlingen aangemeld worden voor de 
noodopvang dan tijdens de vorige lockdown in maart-april. Met het gegeven dat er in tegenstelling tot de 
eerste lockdown nu meer winkels gesloten zijn, dus meer mensen thuis (kunnen) werken en er door 
kinderen tot 12 jaar in principe geen afstand hoeft te worden gehouden van volwassenen (oppasopa’s en  
-oma’s bijvoorbeeld), lijkt dit een beetje tegenstrijdig.  
 
U begrijpt dat alle leerkrachten volop bezig zijn met het vormgeven van het afstandsonderwijs, en de 
personele bezetting van de noodopvang hierdoor niet erg ruim is. 
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 gemeente en het RIVM 
dringend verzocht zelf voor opvang te zorgen, bijvoorbeeld door de andere ouder die thuis werkt. 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. Vermeld in de mail de naam van uw kind(eren) 
en de beroepsgroepen waar u werkzaam bent.  
 

mailto:heiacker@veldvest.nl


Beslisboom wel of niet naar school/noodopvang 
Uiteraard blijven in de noodopvang de richtlijnen van het RIVM van kracht en volgen we de beslisboom als 
leerlingen of hun gezinsleden klachten hebben die passen bij corona. De laatste beslisboom 
(https://www.boink.info/beslisboom)  dateert van 2 december 2020. Met name met betrekking tot het 
testbeleid van jonge kinderen is een aanvulling op de site van het RIVM te lezen, die nog verwerkt moet 
worden in de beslisboom.  

“Voor kinderen tot en met groep 8 die naar de kinderopvang of basisschool gaan, is het testbeleid vanaf 5 
januari gelijkgetrokken met dat voor kinderen in het voortgezet onderwijs. De reden hiervoor is om beter 
zicht te krijgen op de verspreiding van SARS-CoV-2 en het voorkomen van de nieuwe zogenaamde Britse 
variant bij jonge kinderen. Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten 
passend bij COVID-19 te laten testen om zodoende meer zicht te krijgen op de verspreiding van het virus. 
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar 
wordt in ieder geval dringend geadviseerd als: 

 de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, 
koorts en/of benauwdheid), of dat het kind anderszins ernstig ziek is, 

 er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, 

 het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 

(Bron: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen Handreiking bij neusverkouden kinderen) 

Met vriendelijke groet, 

Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
Vakantierooster schooljaar 2021 – 2022 
Herfstvakantie:   25-10-21 t/m 31-10-21 
Kerstvakantie:   25-12-21 t/m 08-01-22 
Voorjaarsvakantie : 28-02-22 t/m 05-03-22 
2de paasdag:   18-04-22 
Koningsdag:    27-04-22 
Meivakantie:    25-04-22 t/m 08-05-22 
Bevrijdingsdag:   05-05-22 
Hemelvaart:    26-05-22 t/m 29-05-22 
2e Pinksterdag:  06-06-22 
Zomervakantie:   25-07-22 t/m 04-09-22 
Zowel Koningsdag als Bevrijdingsdag vallen in schooljaar 2021-2022  in de meivakantie. 

Vanuit de Schoolraad 
Vanavond vergadert de Schoolraad weer online. Naast de Covid-19 maatregelen bespreken we onder 
andere de vieringen, de taalklas en de ondernomen acties naar aanleiding van de tevredenheidspeiling 
2020. De vastgestelde notulen van alle vergaderingen kunt u teruglezen op de website en ook het 
jaarverslag 2019-2020 dat we vanavond vaststellen, zal binnenkort op de website staan. De Schoolraad is 
nog altijd op zoek naar versterking! We zijn te bereiken via srdeheiacker@gmail.com of spreek een van de 
Schoolraadleden aan op het schoolplein wanneer de kinderen hopelijk binnenkort weer naar school kunnen.  
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Kleutergroepen 
De afgelopen week hebben we elkaar weer iedere dag gezien in Teams. Dat was leuk. We hebben ook heel 
goed gewerkt, ook alle papa's en mama's en opa's en oma’s hielpen ons heel goed!  
Soms zijn papa’s en mama’s iets te enthousiast. Als de juf op zoek is naar een rijmwoord op ‘is’ en alvast de 
V verklapt omdat de kinderen nog niks zeggen….. roepen 3 ouders “vis!” 

We zetten verschillende dingen op een rij van groot naar klein en van dik naar dun We bouwden torens met 
rollen wc papier en hebben deze geteld. We speelden een dobbelspel en we luisterden naar verhaaltjes 
waarbij we heel goed moesten opletten. We hielden na de verhaaltjes een groen of rood kaartje omhoog als 
de vraag over het verhaal waar of niet waar was. We hebben ook spullen gewogen.  
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Thuis is er hard gewerkt aan alle thuisopdrachten.  
Volgende week zullen er weer nieuwe opdrachten klaar staan,  
want de lockdown is dan nog niet voorbij.  
 
Groep KA 
In groep KA wordt thuis ook heel 
hard gewerkt. Zoë en Milo hebben al 
hun knuffels/poppen  van klein naar 
groot gelegd. Milo is er zelf naast 
gaan liggen en is duidelijk de 
grootste.   
 
 
 
 
Groep KC 

Deze week maakten we in groep KC er een feestje van! 
De juf was vrijdag jarig en zij werd flink verwend. Er 
werden slingers met zelfgemaakte vlaggetjes zelfs aan 
huis bezorgd en er zat ook een cadeaubon bij. Alle 
kinderen en ouders hartelijk bedankt hiervoor! Er werd 
hard Lang zal ze leven gezongen via Teams! Dinsdag 
werd Jens 6 jaar en ook die verjaardag vierden we al een 
beetje in Teams. De naam van de juf veranderde in Jens 
en ergens werd een 0 weggehaald en zo was onze 
‘Teamklas’ toch een beetje versierd. Jens genoot en 
kwam nog even in beeld. Met de hele klas hebben we 
hem toegezongen.  
 
 
 

 
Groep 3A 
De eerste twee weken van het thuisonderwijs zitten er bijna op. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: 
wat zijn we trots op onze toppers van groep 3A en alle papa's en mama's die zo goed helpen. Ook wij vinden 
het jammer dat we elkaar niet in de klas kunnen zien, maar al die vrolijke, lieve snoetjes elke dag achter het 
beeldscherm maken voor ons heel veel goed. 
In de periode van thuisonderwijs volgen we de lessen die we normaal in de klas ook zouden doen, de 
toetslessen doen we niet. Die gebruiken we straks als nulmeting om te kijken welke doelen er al gehaald zijn 
en aan welke doelen we nog extra moeten werken.  
Blijf gezond allemaal en hopelijk tot heel snel!  
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 13-01-2021: Online vergadering schoolraad; 19.30 uur 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN 
Iris (KA), Gabriëlla (3/4B), Maya (KA), Irma (KB), Robin (8A) 
 

  

   
BIJLAGEN 
Poster met maatregelen betreffende Covid-19 
Info vanuit de Typetuin 
 

 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/
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