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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Maatregelen in verband met corona 
Ook deze week houden we ons samen aan de afspraken. In de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn 
geen veranderingen aangekondigd voor het basisonderwijs. 
Gelukkig hebben we op De Heiacker nog geen groep naar huis hoeven te sturen om in quarantaine te gaan. 
Mocht een leerling of leerkracht besmet zijn met corona, en moet daardoor een groep in quarantaine, dan is 
de procedure als volgt. 

1. De besmetting wordt zo snel mogelijk doorgegeven aan mij (via j.aust@veldvest.nl). 
2. De ouders van de betreffende groep krijgen via de Parro-app een bericht dat er een besmetting in de 

groep van hun kind is, dat de kinderen niet naar school mogen komen of opgehaald moeten worden 
en dat uitgebreide informatie via de mail wordt gestuurd. 

3. De ouders van de groep worden per mail geïnformeerd. In deze brief staat beschreven hoe lang de 
quarantaine duurt, en op welke datum leerlingen getest kunnen worden. Het (wel of niet) testen is en 
blijft de verantwoordelijkheid van ouders. In de brief staat ook op welke datum kinderen weer naar 
school mogen als ze niet getest worden. 

4. Kinderen waarvan de testuitslag negatief is, mogen de dag daarna weer naar school. De negatieve 
testuitslag wordt door de ouders via de mail aan mij doorgegeven. 

5. Tijdens de quarantaine is er uiteraard geen noodopvang op school, aangezien de kinderen in 
quarantaine zitten thuis. 

Met alle maatregelen die we als school nemen, zorgen we ervoor dat iedereen zo veilig mogelijk naar school 
kan gaan. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
Oudergesprekken 
In de week van 30 maart vinden de oudergesprekken plaats. De leerlingen krijgen op 18 maart het 
invulformulier ten behoeve van de planning van de gesprekken mee naar huis. Op vrijdag 26 maart gaan de 
toetsuitslagen mee naar huis. Te zijner tijd ontvangt u meer informatie over de oudergesprekken. 
De adviesgesprekken van groep 8 vinden eerder plaats. U ontvangt hierover bericht van de leerkrachten. 
 
Spreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin  
Tijdens het CJG spreekuur van maandag 1 maart 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 van 8.30 uur tot 9.30 uur telefonisch te bereiken op 
nummer: 088 0031 198. 

 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroepen 
Dit jaar vierden we een ingetogen carnavalsfeest. We 
waren prachtig verkleed en hebben elkaar bewonderd. We 
hebben lekker gespeeld, binnen en buiten, en daarna 
gingen we "chipsen chipsen!" We zongen nog een 
carnavalsliedje en met ons zelfgemaakt masker gingen we 
naar huis om daar het feestje verder te vieren.  
Carnaval in groep KC 
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Na de vakantie was de sneeuw verdwenen en daarmee verdwenen ook alle dassen, mutsen, wanten, 
sokken en laarzen. We genieten nu van de eerste, warme zonnestralen en spelen soms zelfs zonder jas 
buiten! Wat een verschil!   
 
De komende tijd besteden we veel aandacht aan het herhalen van de leerstof en het samen spelen in de 
groep, want dat hebben de kinderen wel gemist!   
In groep KC hebben we afscheid genomen van onze eerstejaars stagiaire Manouk.  Ilse, een nieuwe 
eerstejaars studente, start op dinsdag 2 maart. Zij komt iedere dinsdag en woensdag om de week.   
In groep KB komt stagiaire Chantal elke dinsdag de groep versterken. Welkom Ilse en Chantal! 
Woensdag 3 maart is er een studiedag en zijn alle kinderen vrij.   
 
Groep KD 
Na de vakantie zijn we weer lekker gestart in onze groep. Terwijl we voor de voorjaarsvakantie heerlijk 
buiten in de sneeuw speelden, genieten we nu van het zonnetje. Heerlijk. 
 
Langzaamaan stromen er steeds meer kinderen in en op dit moment telt onze groep al 14 kinderen. In de 
klas gaan we verder met het verkennen van elkaar, de juffen, de materialen, de regels en afspraken en het 
gebouw. Er wordt al volop gespeeld in de winkelhoek, de huishoek en de bouwhoek. Het is leuk om te zien 
dat er steeds andere combinaties van kinderen, die samen spelen, ontstaan. Een aantal kinderen heeft een 
voorkeur voor creatieve activiteiten. De plakpotjes en verfpotjes zijn al ontdekt en worden veelvuldig 
gebruikt, maar ook met de kralenplanken en met hamertje tik worden al mooie en originele creaties gemaakt. 
De kinderen gaan al goed om met het keuzebord en de meesten kunnen al langere tijd geconcentreerd met 
eenzelfde werkje bezig blijven. Knap is dat! De komende tijd zullen we steeds verschillende 
speel/leermaterialen uit de kast aanbieden en bespreken. Kortom, genoeg te doen. We houden u op de 
hoogte. 
 
Groep 3A 
Na een heel fijne, eerste week op school en een superfijne vakantie zijn we afgelopen maandag weer fris en 
fruitig gestart in groep 3. Wat fijn om (bijna) iedereen weer te zien!  
De kinderen hebben, ondanks de beperkingen, een hele fijne vakantie gehad en er volop over verteld.   
Ook is afgelopen dinsdag onze nieuwe stagiaire gestart in de groep. Welkom Manouk!  
  
We lezen al langere woorden, maken leeskilometers en leren steeds meer woorden schrijven. Met het 
rekenen maken we sommen bij plaatjes en sommen op de getallenlijn. We zitten niet stil in groep 3!   
Deze week zijn we ook gestart met het inhalen van de toetsen van kern 6. Het was even wennen, want ook 
bij het afnemen van de toetsen proberen we zo veel mogelijk afstand te houden, maar wat ging dat goed! 
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: in groep 3 zitten alleen maar toppers!   

Groep 3/4B  
Wat hebben de kinderen, voor de vakantie, hun best 
gedaan op  ‘gekkeharendag’. Wat hebben we creatieve 
en gekke kapsels en coronakapsels gezien! Op vrijdag 
hadden de kinderen een leuke dag in het teken van 
carnaval. Deze keer hielden we geen modeshow in de 
klas, maar hebben we een “carnavalspose" laten zien, 
staand op je tafel. Juf Emmely was ook van de partij, 
verkleed als een heuse piraat. Juf Emmely is dit 
schooljaar begonnen aan de opleiding van 
onderwijsassistent en zal voortaan op donderdag en 
vrijdag in de klas zijn. We hebben ons die 
carnavalsvrijdag prima vermaakt: we hebben 
feestmutsjes van kranten geknutseld, carnavalsmaskers 
gekleurd, een feestje van Sam gevierd en een filmpje 
gekeken.   

Nu gaan we er weer tegen aan! Groep 3 is bijna aan het einde van kern 8. In deze kern hebben we de 
letterclusters sch, ng, nk en ch geleerd. Ook de verwijswoorden blijven we iedere dag oefenen bij begrijpend 
lezen. Met rekenen staan tweelingsommen 3+3 of 5+5 bijvoorbeeld centraal. Het splitsen tot 20 blijven we 
oefenen en ook de klokken en sommen tot 20 met overschrijding van het tiental zijn belangrijke onderdelen. 
In groep 4 staan met rekenen het klokkijken, 10 over, 5 minuten voor..., en de tafelsommen centraal. Deze 
week hebben de kinderen kennis gemaakt met de tafel van 4. Om het tafeldiploma te behalen dien je alle 
tafelsommen van 1 t/m 5 en 10 door elkaar te kennen.  
Op deze site kun je de tafelsommen thuis oefenen, … en nog eens oefenen: 
https://www.tafeldiploma.nl/groep-4/ We streven ernaar om aan het einde van groep 4 het tafeldiploma te 
behalen.    

https://www.tafeldiploma.nl/groep-4/


Deze week is Max begonnen in onze klas. Hieronder stelt hij zich voor.  
Mijn naam is Max van Avezaath, ik ben 19 jaar oud en ben een eerstejaars student aan Hogeschool De 
Kempel. Vanaf dinsdag 23 februari loop ik stage in groep 3/4B van Basisschool De Heiacker. Het afgelopen 
half jaar heb ik stage gelopen in groep 7B. Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin gehad op basisschool De 
Heiacker en ik heb er heel veel zin in om het schooljaar met groep 3/4B af te sluiten.   

Groep 4A 
In de klas 
Na een weekje van de vakantie en het mooie lenteweer te hebben genoten, zijn we deze week weer vol 
goede moed begonnen in de klas.  
We hebben het goede ritme dat we in de week voor de vakantie al opgepakt hadden weer meteen netjes 
voortgezet en zijn enthousiast samen aan het leren gegaan.  
 
Cito-toetsen 
Normaal gesproken nemen we medio januari/februari de middentoetsen van Cito af. Vanwege het 
thuisonderwijs in die periode was dat niet mogelijk en betekent dit dat we dit de komende 3 à 4 weken zullen 
gaan doen. We nemen dan de volgende (Cito-) toetsen af: rekenen, tempotoets rekenen, spelling, AVI, DMT 
en begrijpend lezen.   
De toetsen vinden verspreid plaats, zoveel mogelijk in de ochtend, en we proberen de onderstaande 
planning zoveel mogelijk te volgen:  
  
AVI/DMT:   dinsdag 2 maart, dinsdag 9 maart en dinsdag 16 maart  
rekenen:   donderdag 4 maart, woensdag 10 maart, donderdag 11 maart  
spelling:   vrijdag 5 maart, vrijdag 12 maart  
begrijpend lezen:  maandag 15 maart, woensdag 17 maart  
tempotoets rekenen: maandag 8 maart  
  
Het zou heel fijn zijn als alle kinderen gelijktijdig de toetsen kunnen maken, aangezien deze in groep 4 voor 
een groot gedeelte nog worden voorgelezen. Ik wil u dan ook vragen om hiermee rekening te houden met 
afspraken bij de tandarts, dokter, et cetera. Bij corona-gerelateerde klachten tellen natuurlijk de bestaande 
afspraken en we kijken dan wanneer het mogelijk is om de gemiste toetsen in te halen.  
 
Meester Bas  
 
BELANGRIJKE DATA 
Woensdag 3 maart: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN 
Luuk (KB), Tobias (5A), Alex (4A), Tim (8A), Milan (3A), Maxim (6A), Rens (KB) 

 
 
 
 
 

 

 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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