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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Voor deze week heb ik maar één ding te zeggen: 
 

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Noodopvang 
We vragen u nog steeds om, als het enigszins kan, zelf voor opvang van uw kind(eren) te zorgen in verband 
met de krappe personele bezetting bij de noodopvang. De leerkrachten zijn allemaal nodig voor de online 
lessen aan uw kind(eren).  
De kinderen die toch gebruik moeten maken van de noodopvang, moeten – als daarover geen andere 
individuele afspraken zijn gemaakt – wekelijks (vóór maandag) worden aangemeld via heiacker@veldvest.nl. 
Zo houden we een goed overzicht over welke kinderen aanwezig zullen zijn. Mocht u, ook na aanmelding, 
een andere opvangoplossing hebben gevonden voor uw kind, kunt u dit ook op bovengenoemd e-mailadres 
aangeven. Denkt u aan het meegeven van een lunch en device (als het kan met microfoon en koptelefoon)? 
 
Spreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin 

 
Tijdens het CJG spreekuur van maandag 1 februari 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. Jesse is van 
8.30 uur tot 9.30 uur telefonisch te bereiken op nummer: 088 0031 198 
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NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep 5A 
We zijn alweer een aantal weken bezig met de 
onlinelessen en wat gaat het toch goed met iedereen! Fijn 
dat iedereen goed zijn best doet. Er moet natuurlijk ook 
ontspannen worden en dat hebben we zeker vorige week 
gedaan met de gymles. Lekker samen sporten en goed 
bewegen! Iedereen was goed bezig! Ook tijdens de 
crealessen laten jullie zien dat jullie thuis creatief bezig zijn. 
Kijk maar eens naar de pinguïns hieronder! 
Volgende week gaan we bij Meander nog dieper in op het 
thema Watersnoodramp. Ook daarmee gaan we creatief en 
informatief aan de slag 
 

 

Ga zo door allemaal!!  
Juf Bregje 
 

Groep 7A, geschreven door Sophie J. en Isabeau 

Hoi allemaal,   

Ik vind het niet fijn om thuis te zitten, want ik kan me minder snel volledig richten op mijn werk. Ook raak ik 
thuis sneller afgeleid. Ik mis ook het naar school fietsen, de pauzes waarin je altijd met je vrienden speelt en 

ik mis ook de meester en mijn klasgenoten. Maar doordat de meester zo goed uitleg geeft en zulke goed tips 

geeft als je er even niet uit komt maakt het alles toch nog wat leuker. Ook zijn de lessen interessant en leuk. 

Hij geeft ook crea lessen en die zijn het leukst van allemaal vind ik.  

Geschreven door Sophie J. groep 7A 

Mijn online les. 

We zijn al een paar weken bezig met online les. Thuis met mama, mijn broertje, de katten en vaak ook mijn 

papa. Voordat ik online ga zet ik altijd alles klaar. Ik pak mijn boeken die ik die dag nodig heb en dan zet ik 

de i-pad klaar voor Teams en log ik in. Voordat de lessen starten chat ik altijd nog wat met mijn vrienden en 

dan aan de slag. Het lukt altijd wel, maar ik vind het toch fijner en makkelijker in de klas met al mijn vrienden. 

Online let ik vaak minder goed op dan in de klas dat komt door al het geluid om me heen. Ik mis het om op 

school te zijn en iedereen te zien ik hoop dat dat snel weer kan gebeuren. 

 

Groetjes, 

Isabeau, groep 7A 

 
BELANGRIJKE DATA 

Maandag 1 februari: Online spreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin van 8.30 – 9.30 uur 

 

JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN 
Sami (5/6B), Colin (7B), Filip (7A), Luuk (KB), Mason (KA), Collin (8A) Jonas (5A), Aaron (6A) 

HARTELIJK GEFELICITEERD!  
   
 



 

 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 
 

 

http://www.heiacker.nl/
mailto:heiacker@veldvest.nl

