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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Heropening De Heiacker 
Aanstaande maandag gaat de school weer open voor alle leerlingen. Wij zien er enorm naar uit om weer live 
met de kinderen aan de slag te gaan. Op onze school werken ook leerkrachten die in de risicogroep vallen 
en alle medewerkers hebben naasten die in de risicogroep vallen. Mede daarom zijn wij erg voorzichtig en 
houden wij ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM. In de bijlage treft u een uitgebreide beschrijving aan 
van de wijze waarop de school open gaat. Ik vraag u allen dit document zorgvuldig door te nemen, zodat 
u niet voor verrassingen komt te staan de komende tijd. Hieronder alvast de informatie met betrekking tot de 
schooltijden en het halen en brengen van de leerlingen. 
Daarnaast vraag ik uw aandacht voor het volgende. In het protocol wordt ervan uitgegaan dat leerlingen die 
alleen neusverkouden zijn, naar school mogen komen. Het OMT is gevraagd door het ministerie om een 
aanvullende maatregel voor kinderen die alleen neusverkouden zijn. In afwachting van en vooruitlopend 
op het advies van het OMT, vragen we u voor de zekerheid om kinderen die neusverkouden zijn, 
thuis te laten. Zodra er meer bekend is, hoort u dit van ons. 
 

Schooltijden, brengen en ophalen 

De reguliere schooltijden worden gehanteerd. Iedere ochtend starten de lessen om 8.30u.  

• Het is niet toegestaan om met meer dan 1 begeleider uw kind(eren) af te komen zetten of op te 

halen. Leerlingen van de hogere groepen worden verzocht zelfstandig naar school te komen. 

• Ouders wordt verzocht tijdens het brengen en halen een mondmasker te dragen. Ouders houden te 

allen tijde afstand van andere ouders en blijven achter de lijnen op de speelplaatsen. 

• Alle leerlingen komen tussen 8.15u en 8.25 naar school en gaan meteen zelfstandig naar binnen. 

Ouders van de lagere groepen zetten de kinderen af en verlaten direct de speelplaats. 

• Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om voor 8.15u op het schoolplein te komen.  

• Op de Weldsehei zijn leerkrachten buiten op het plein en leerkrachten binnen bij de lokalen om een 

en ander in goede banen te leiden. Op locatie Kanteel gaan de leerlingen via hun eigen ingang naar 

binnen. 

• De leerlingen van groep KD (instroomgroep) op de Weldsehei verzamelen buiten bij juf Hannie of juf 

Annemieke en gaan samen naar binnen. Ook deze ouders blijven achter de streep op het 

schoolplein en verlaten direct het schoolplein. 

• Aan het einde van de schooltijd (12.15u en 15.15u) komt maximaal 1 ouder/begeleider de kinderen 

ophalen.  

Weldsehei: Komt u een kind uit groep 1 en 2 halen, dan kunt u op de speelplaats op hen wachten. 

Komt u een kind uit groep 3 of hoger ophalen, vragen we u op het grasveld te wachten.  

Kanteel: Alle groepen hebben een eigen in- en uitgang. We verzoeken u bij deze uitgang op uw 

kind(eren) te wachten. 

TSO 
Korein heeft besloten de TSO nog niet op te starten. Dat betekent dat alle kinderen vanaf volgende week 
tussen de middag op school blijven, met de leerkracht eten en buiten spelen onder toezicht van personeel 
van de school. De groepen maken gescheiden van andere groepen gebruik van het schoolplein/het veld. 
Zodra Korein de TSO weer opstart, zal ik u informeren en gaan we weer werken volgens de normale TSO 
procedure. 
 
Nogmaals het verzoek om de bijlage goed te lezen. Ik vertrouw erop dat we ons allemaal aan de afspraken 
houden, zodat we de school zo veilig mogelijk kunnen open stellen en open houden! 
 
 
 
 



Oudergesprekken 
Meteen na de carnavalsvakantie staan er oudergesprekken op de jaarplanning. In deze gesprekken zouden 
de toetsresultaten van januari besproken worden. Deze toetsen worden afgenomen in de weken na de 
carnavalsvakantie. De oudergesprekken worden verzet naar de laatste week van maart en zullen online 
plaatsvinden. Voor groep 8 is er een andere planning in verband met de aanmelding bij het VO. Deze ouders 
ontvangen hierover bericht van de leerkrachten. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 

 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Kleutergroepen 
De afgelopen week hebben we online weer van alles geleerd. De kinderen kunnen steeds beter omgaan met 
hun microfoon. Het aan- en uitzetten gaat steeds beter. In de chat zien we de werkjes die thuis gemaakt zijn. 
Er wordt gerekend, geknutseld en er worden prachtige bouwwerken gemaakt. Nog even en we gaan weer 
open. We hebben er zin in elkaar weer te zien! Nog even volhouden!  
 

 

Nazarea (KC)       Hebrea (KC) 
 
Nazarea (KC) aan het werk)                             Milo (KA) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
Nevai (KA)                   Lange en korte muizentrappen Puck (KB) 



Groep KD 
De afgelopen tijd hebben we thuis weer hard gewerkt. Zo hebben we de vormen behandeld en daarvan 
onder andere een huis getekend. Kijk maar eens naar het mooie huis van Pepijn.  

 
 
 
 
 
Ook hebben we 
bewegingsspelletjes 
gedaan met een 
stoel: op je stoel, 
naast je stoel, achter 
je stoel, onder je stoel 
en nog veel meer. Dat 
kunnen de kinderen 
al heel goed.  

 
Daarna mochten de kinderen een stoel maken van wasknijpers. Ook 

daar kwamen hele mooie creaties voorbij. Kijk maar eens naar de mooie 
en stevige stoel van Emily. 

 
Ook zongen we liedjes, lazen we boekjes en… deden we te veel om op te noemen. 
Volgende week gaan we flink aan het werk in de klas. Dan gaan we jullie eindelijk allemaal zien! Wij hebben 
er zin in!  
 
Juf Hannie en juf Annemieke  
 
Groep 3A 
Wat is de tijd voorbij gevlogen! Morgen hebben we alweer de laatste dag met online lessen!  
Het is heel speciaal om te zien hoe kinderen uit groep 3 in staat zijn om op deze manier lessen te volgen.  
Het gemak waarmee ze de computer bedienen, open durven te spreken voor de camera, hun vorderingen 
op leesgebied aan de hele klas laten horen.... petje af hoor! Ook de kinderen die het heel spannend en soms 
lastig vonden, hebben het supergoed gedaan, wij zijn trots! 

 
Naast (begrijpend) lezen, rekenen, spelling en schrijven 
hebben we andere leuke opdrachten in de weektaak gezet. 
Zo mochten de kinderen afgelopen weekend een recept 
lezen en namaken. Kijk eens hoe lekker de koekjes en 
worstenbroodjes van Patricia eruit zien! 

 
 
We hebben de afgelopen weken ook gewerkt aan het 
project van Kas, de astronaut. Een project waarbij de 
kinderen alles leerden over het reilen en zeilen in de ruimte. 
Begrijpend lezen werd afgewisseld met leerzame proefjes 
en de kinderen deelden met veel trots foto's en filmpjes van 
hun producten.  
 
We leerden over de uitrusting van de 

astronauten en de spullen die ze 
meenemen in de ruimte.  

De kinderen mochten ook 
persoonlijke spullen inpakken 
met een gewicht van precies 

1,5kg. Ook Feline wist 1,5 kilo 
bij elkaar te sprokkelen. Knap 

gedaan! 
 
Ook leerden we over de 
zwaartekracht en moesten de 
kinderen hun kamer tekenen 
wanneer er geen zwaartekracht 
zou zijn. Dat is Teun erg goed 
gelukt!! 



Een meerdaagse opdracht volgde. De kinderen mochten hun eigen spaceshuttle maken met bijbehorende 
woordkaartjes. Ruben, Zander en Milan gingen aan de slag. Ze laten hun mooie werkstukken graag zien.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julie ging nog een stapje verder en bouwde niet alleen een raket, ze lanceerde hem zelfs! Ze heeft een 
tuturial opgenomen voor jullie waarin ze stap voor stap uitlegt hoe je dit kunt doen. Kijk maar! 
https://www.youtube.com/watch?v=qCTw_rKT-fo 
 
Zoals jullie zien hebben we ons prima vermaakt de afgelopen weken met onze groep 3A. Maar natuurlijk 
kijken we uit naar maandag om de kinderen weer lekker in de klas te hebben. In groepjes én toch ook op 
afstand, in de klas, samen, op school, zoals het hoort!  
 
Tot maandag en dinsdag! 
Juf Birgit en juf Evy 
 
Groep 3/4B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 4 heeft vorige week een les gekregen over het alfabet. 
Nadat juf Romy het speelgoed van haar kinderen het alfabet 
heeft laten zingen, zijn de leerlingen op zoek gegaan naar het 
alfabet in huis. Kunt u ontdekken wat de opdracht was die ze 
hebben moeten maken? We hebben hele leuke resultaten 
gezien! Zo proberen we van iedere online lesdag een feestje te 
maken. 
 
Vorige week kregen we online bezoek van Monique. Zij werkt bij 
de bibliotheek in Veldhoven en heeft een leuk verhaal uit het 
boek De Dappere Ridster van Janneke Schotveld voorgelezen. 

     
 
De tweede plaat laat zien hoe de Ridster het 
jongetje uit zee gaat redden, met de 
zwembandjes op de voorgrond en de meeuw 
boven het jongetje hangend. De illustraties 
(tekeningen) zijn gemaakt door Milja 
Praagman. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qCTw_rKT-fo


Elke dag lossen wij een online raadsel op.  
Hierbij een leuk voorbeeld van een raadsel. De kinderen van 3/4B 
wisten het antwoord. U ook?" 
 
 
BELANGRIJKE DATA 
Maandag 8 februari: We mogen weer naar school! 
Vrijdag 12 februari: Carnaval 
Maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari: Voorjaarsvakantie 
 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN 
Ain (3A), Isabeau (7A), Jasmijn (5/6B), Elena (4A), Sterre (5/6B) 

HARTELIJK GEFELICITEERD!  
BIJLAGE 
Informatie over het openen van de school op 8 februari 
 
   

 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

