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VANUIT DE DIRECTIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juf Hannie, Juf Birgit en juf 
Tineke aan het werk ‘op afstand’ 

 
Evaluatie afstandsonderwijs 
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan de evaluatie van het afstandsonderwijs. Algemeen kan ik zeggen dat 
de ouders erg tevreden zijn met de wijze waarop het afstandsonderwijs wordt vormgegeven op De Heiacker. 
Er zijn veel complimenten gegeven over het geduld en de aandacht die de leerkrachten hebben met en voor 
de kinderen. Met name ouders vanaf groep 3 geven aan het fijn te vinden dat er echt les wordt gegeven, en 
er veel contact en interactie (mogelijk) is. Naast complimenten zaten er ook bruikbare tips in de antwoorden. 
Vandaag ontvangt u van de leerkracht(en) van uw kind een terugkoppeling naar aanleiding van de enquête. 

 
Juf Evi met zwangerschapsverlof 
Morgen gaat juf Evi officieel met zwangerschapsverlof. Evi was al vanaf 14 december 
thuis aan het werk, omdat zwangere medewerkers vanaf 28 weken zwangerschap van 
iedereen (dus ook kleine kinderen) 1,5 meter afstand moeten houden. De afgelopen 
1,5 week heeft Evi het afstandsonderwijs van groep 6A vormgegeven ter vervanging 
van juf Marie-Thérèse. 
Wij wensen juf Evi heel veel rust en plezier tijdens haar verlof. Geniet ervan! 
 
 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Vanuit de oudercommissie 
Het schooljaar is inmiddels al een aantal maanden oud en we hebben al verschillende evenementen en 
vieringen achter de rug. Om dit allemaal voor de kinderen te kunnen organiseren, vragen wij per schooljaar 
een bijdrage per kind. Op dit moment hebben we pas iets meer dan 40% van deze ouderbijdrage binnen. Dit 
is te weinig om daarvan alle evenementen te kunnen organiseren. Hierbij dus nogmaals het verzoek om  
€ 33,- zo spoedig mogelijk over te maken op NL50INGB0007288185 ten name van Oudervereniging 
Basisschool De Heiacker. Vergeet u niet om de naam en klas van de kinderen te vermelden.  
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de oudercommissie 
 
 
 
 



 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Kleutergroepen 

Er wordt ook deze week weer hard gewerkt door de kleuters. 

Maandag hebben we de letters -W- en -A- geleerd met de gebaren erbij. 

 

Dinsdag hebben we patronen (af)gemaakt.  

Valerie heeft er thuis al wat moois van gemaakt.  

 

Nevai heeft zijn 

werkbladen al af.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan de komende weken verder met onze online lessen en vieren natuurlijk ook af en toe een 

verjaardag! 

 

Groep KC 
Juf Ellen heeft sneeuw bewaard om er nog fijn mee te kunnen spelen. De sneeuw heeft ze bewaard in de 
diepvries. Tijdens de online les op maandag hebben we de sneeuw bekeken. Iedereen vond het wel een 
slim idee! Het was wel gek, want tijdens de les in groep 2 om 9 uur zat het ijs vast in en aan het glas, maar 
om half 10, tijdens de les van groep 1, kon je het ijs draaien in het glas. Huh? Terwijl juf aan het werk was, 
hield ze af en toe het glas in de gaten. Ze verheugde zich erop die middag nog met sneeuw te kunnen 
spelen! Toen ze om half 1 weer eens naar haar glaasje keek, zag ze tot haar schrik dat er nog maar een 
heel klein sneeuwballetje in zat....Hoe kon dat nou?  
Toen juf klaar was met haar werk, was het zover: juf zou gaan spelen met de sneeuwbal. Wat was dat nou? 
Het glas was gevuld met water! Gelukkig kreeg juf dinsdagmorgen van alle kinderen de oplossing: De 
sneeuwbal was gesmolten! Als het te warm is in de kamer smelt de sneeuwbal en verandert sneeuw in 
water. Maar hoe krijgt ze nu weer een nieuwe sneeuwbal?  
Volgens een aantal slimme kinderen moest ze haar glaasje water weer in de diepvries zetten! Nou, dat heeft 
juf gedaan! Wij zijn allemaal heel benieuwd of het lukt! We gaan het zien! 

 

 
                    
 
 
 
 
 
 

 
Groep KD 
In groep KD hebben we de eerste drie weken besteed aan de kennismaking. Deze periode hebben we nu 

achter de rug.  
We zijn erg trots op de kinderen, want iedereen durft al iets te 
vertellen tijdens de online lessen. Enkele kinderen kunnen  
de computer zelfs al alleen bedienen. Knap hoor!  
 
We weten ondertussen ook wie er in groep KD zitten en hoe 
iedereen er uit ziet. We hebben elkaar verteld over ons gezin, 
over ons huis, over ons huisdier, over onze lievelingsknuffel en 
ons lievelingseten. Elke dag kregen de kinderen een opdracht 
om thuis aan te werken. De ene keer was dat een 
knutselopdracht en de andere keer mochten ze een spel 
spelen of iets bouwen. De komende periode gaan we op deze 
manier verder. 
 

 



Groep 3/4B 
Hier zit ik dan achter mijn beeldscherm. Eindelijk mag ik weer werken na mijn verlof. Ik had me erop 
verheugd alle kinderen weer te zien. Nu we weer op afstand moeten werken, is het even anders, maar niet 
minder leuk om alle kinderen weer te zien!  
De eerste weken thuisonderwijs zitten er dan ook alweer op. Wat kan groep 3/4B knetterhard werken zeg! 
Een deel van de kinderen ken ik natuurlijk van vorig jaar; wat zijn ze groot en zelfstandig geworden! Een 
deel van de gezichtjes is nieuw. Wat doen ook zij het ontzettend goed!  
Ik kan alleen maar super trots zijn op deze hardwerkende kinderen. Gelukkig heb ik ze maandag bijna 
allemaal even gezien bij het ophalen van de nieuwe materialen, want als er hard gewerkt wordt, dan zijn er 
ook nieuwe boekjes nodig.   

 
 
De kinderen van groep 3 zijn alweer toe aan een 
nieuwe kern. Ze gaan naar kern 8.   
 
 
De kinderen van groep 4 hebben hun taalboek 
bijna uit en gaan naar het tweede deel daarvan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarnaast gaan zowel groep 3 als groep 4 beginnen aan blok 7 van rekenen.  

    
  
     

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rekenen, groep 3      Rekenen, groep 4 
 
Behalve met rekenen en taal zijn we ook creatief bezig. De kinderen doen iedere week een proefje, zijn druk 
bezig met het maken van hun eigen prentenboek in groep 4, wordt er wekelijks geknutseld en volgende 
week staat er zelfs een hele leuke les begrijpend lezen op het middagprogramma. Daarover vertel ik nog 
niets, dat blijft nog even geheim… 
 
Groetjes,  
Juf Romy 
 
Groep 4A 
Thuis en Teams: 
Wat hebben we de afgelopen weken hard gewerkt! Niet op school, maar thuis via Teams. 
We hebben elke dag met de hele klas 3 lessen gedaan, waarbij vooral rekenen, taal en spelling aan bod 
kwamen, maar ook begrijpend lezen, Estafette en schrijven zijn besproken.  
 
Naast deze lessen zijn de kinderen ook nog bezig geweest met de weektaak en heb ik enkele keren met een 
kleiner groepje kinderen of ook individueel online extra begeleiding geboden waar dat nodig was, zodat we 
ook in de afgelopen periode weer veel hebben kunnen leren. 



 Ook na de lessen worden opdrachten goed 
afgemaakt, zoals bij de rekenles het maken van 
een kubus. Die van Hannah en van Maxxe 
waren mooi gelukt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoewel het thuis werken wel weer even wennen 
was, gaan we er met z’n allen fijn mee om. We 
helpen elkaar goed waar dat nodig is of als iets 
een keer niet lukt. De komende weken gaan we 
daar nog even mee verder en komen er nog 
andere lessen voorbij in de online vergadering. 

Af en toe zorgde het werken ook voor grappige momenten, zo kwamen er 
ook vragen of iemand naar de wc mocht tijdens het werken. 
 
Naast alle dingen die we samen of volgens de planning doen, worden er 
ook nog extra of andere dingen door de kinderen gedaan. Kijk maar eens 
naar Ize, die blijft zelfs leren met de tafelposter, als ze naar de wc gaat! 
 
Meester Bas 
 

 
 
Groep 8A, geschreven door Tisa 
Tekenwedstrijd 

Vorige week heeft groep 8 meegedaan aan een tekenwedstrijd van Sjors 
sportief en creatief. Ik (Tisa uit groep 8) heb gewonnen van de klas. 
Helaas komt er dit jaar geen boekje uit vanwege het Corona virus, dat 
vind ik heel jammer.  
Waarschijnlijk komt mijn tekening wel op de website van Sjors creatief en 
sportief. Maar jullie mogen hem al bekijken. 
 
Groetjes Tisa 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN 
Sekina (5/6B), Naline (KB), Teunis (4A), Fabian (6A), Raoul (6A), Veerle (3/4B), Julie (3A2), Josh (5/6B), 
Kyan (8A) 
 

  

   

 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

