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VANUIT DE DIRECTIE 
 
 
Goede start 

We zijn goed gestart deze week. Wat heerlijk om iedereen weer te 
zien, en wat een geluk dat we zo lekker van de sneeuw hebben 
kunnen genieten! En dat betekent niet alleen veel pret, maar ook 
samenwerken, afstemmen, en communiceren. Kijk maar! 
  
 
 
Het wegbrengen en ophalen gaat ook goed. Fijn om te zien dat bijna alle ouders een mondkapje dragen en 
meteen de speelplaatsen verlaten. Het valt ons op dat er nogal wat kinderen pas na 8.25u op school zijn. 
Het is de bedoeling dat iedereen, net als normaal, om 8.25u binnen is, zodat de lessen om 8.30u kunnen 
starten. 
 
Ik wens jullie namens het team een heel fijne vakantie en graag tot ziens op 22 februari! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 

 
Alaaaaf! 
De kinderen en hun meesters en 
juffen hebben vandaag de meest 
gekke creaties van hun haren 
gemaakt!  
 
Morgen vieren we “carnaval” (in 
aangepaste vorm) op De 
Heiacker. De kinderen mogen in 
hun skonste pekske naar school 
komen en we maken er een 
gezellige carnavalsochtend van. 
Uiteraard binnen de bestaande 
maatregelen, in de eigen klas, 
zonder polonaise en hossen in de 
school. De OR zorgt voor een 
lekkere, feestelijke traktatie. We 
raden u aan om de kinderen 
gewoon fruit en drinken mee te 
geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luizenpluizen  
In de eerste week na de voorjaarsvakantie zullen de kinderen worden gecontroleerd op luizen en 
neten.  Uiteraard volgen de (p)luisouders de richtlijnen van het RIVM. 
Locatie Weldsehei  
De luizencontrole vindt plaats op de eerste maandagochtend na de vakantie.  
Locatie Kanteel  
De luizencontrole vindt plaats op de eerste vrijdagochtend na de vakantie.  
Als de kinderen op de luizenpluisdag geen gel in het haar hebben en de meisjes het haar los (haarband) of 
in een staart dragen, maakt dat de controle een stuk gemakkelijker.  
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroepen 

 
Deze prachtige tekening van Milo uit KA 
spreekt boekdelen:  
Enthousiasme en plezier in de kleuterklas, nu 
we weer naar scholen mogen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Winterpret bij de 
kleuters op onze 
locaties 
Weldsehei en 
Kanteel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 5A 
Afscheid meester Pepijn. 
Vandaag was het de laatste stagedag van meester Pepijn bij ons in 
de klas. Wat een super meester hebben we gehad. Na eerst 
begonnen te zijn in de klas, heeft meester Pepijn de afgelopen tijd 
ook de onlinelessen verzorgd. Heel knap hoe hij dit heeft opgepakt! 
We hebben hem vandaag dus daarom in het zonnetje en op tafel 
gezet en we hebben voor hem gezongen. Hij was ontzettend blij met 
alle tekeningen.  
We hebben hem ook geëerd met een medaille met de tekst: Beste 
meester ever!  
Daarna had meester Pepijn leuke spelletjes bedacht en heeft hij 
getrakteerd op iets lekkers.  
 
Meester Pepijn nogmaals bedankt en veel succes in  
groep 8A!  

 
Afgelopen maandag is juf Annet gestart in groep 5A. Zij vervangt mij, juf Bregje, op de maandagen. Ik werk 
dan buiten de groep, maar ben gewoon bereikbaar voor u. De kinderen hebben al een hele leuke eerste dag 
gehad met juf Annet. Natuurlijk was allemaal nèt even iets anders om weer te beginnen op school met een 
nieuwe juf voor de klas. De kinderen doen het super goed. Je ziet dat ze heel blij zijn om elkaar weer te zien 
en de juffen ook! Na vrijdag gaan we lekker genieten van een welverdiende vakantie, veel plezier!  
 
Groep 7A, geschreven door Wendy en Jasper 
We zijn weer op school het is heel leuk, maar wel weer even wennen. 
Sommige kinderen zijn online aanwezig via Teams, omdat ze verkouden zijn. Dat is wel jammer en soms 
ook moeilijk, want dan kan je niet samen spelen. 
In de pauze kunnen we lekker buiten spelen in de mooie witte sneeuw. 
Sneeuwballen gooien, sleeën en dat soort leuke dingen. 
 
Hoe het er in de klas aan toe gaat? 

- We zitten in groepjes van 2. 
- We moeten zo veel mogelijk afstand houden van de meester/juf. 
- De pauzetijden zijn verschillend. De groepen zijn niet allemaal tegelijk buiten. 
Zo gaat het er in de klas en buiten aan toe! 
 
Doei, nog een fijne avond/middag! 
Groetjes Wendy uit groep 7A 
 
Hallo, Jasper hier 
Ik vertel jullie over hoe het is om weer op school te zijn in groep 7A. We zijn niet allemaal op school. 
Sommige kinderen zitten nog thuis. Die doen -zoals we ook deden toen we thuis zaten- mee via teams. 
 
Buitenspelen 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
De lessen 
De lessen zijn en blijven leuk en grappig. Ze zijn normaal en we hebben het ons naar ons zin hier. 
We komen zeker levend uit school dus vrees niet. 
 
Hopelijk heeft u nu een inkijkje in onze klas. 
Jasper uit 7A 
 
BELANGRIJKE DATA 
Vrijdag 12 februari 2021: Carnaval 
Maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari: Voorjaarsvakantie 
Maandag 22 februari: Luizenpluizen op locatie Weldsehei 

Wij hebben een afspraak bij het buitenspelen. 
1. Voor de bult en bij de bult wordt niet gegooid met  
sneeuwballen (achter de bult mag dat dus wel). 
2. Met sneeuwballen gooien mag je niet alleen maar 
met zijn allen op één iemand (uitzondering: naar de meester).  
3. Niet met ijs gooien! Alleen met sneeuwballen. 
4.Maak plezier! 



Vrijdag 26 februari: Luizenpluizen op locatie Kanteel 
Woensdag 3 maart: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN 
Mette (7B), Chasidy (8A), Ruben (3A), Sanne (KC), Sam (3/4B), Joep (6A), Hugo (KB), Jelle (3A), Nina (KC), 
Mitch (8A), Mik (6A), Robin (3/4B), Teun Mutsaers (3A) 

 
 
 
 
 

BIJLAGEN 
Carnaval op De Heiacker 
 
 

 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 
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