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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Studiedag 
Gisteren was er een studiedag voor de leerkrachten en waren de kinderen vrij. Eigenlijk was deze studiedag 
bedoeld om de citotoetsen van januari/februari te analyseren en de groepsplannen aan te scherpen. 
Vanwege de schoolsluiting zijn we nu pas de citotoetsen aan het maken, dus stellen we de analyses nog 
even uit. De studiedag is nu gebruikt om allerlei zaken met elkaar af te stemmen, en een eerste stand van 
zaken na de heropening van de school in beeld te brengen. Alle groepen hebben het aanbod voor de 
komende periode gepland en afspraken gemaakt met het zorgteam voor de groepsbesprekingen. 
In de week van 29 maart zijn de oudergesprekken waarin de leerkracht de ontwikkeling van uw kind zal 
toelichten en u uw vragen kunt stellen. 
 
Parnassys en Parro app 
Sinds enkele weken zijn we als school een pilot gestart met de Parro app. Parro is een app gekoppeld aan 
Parnassys, waarmee de communicatie met ouders heel gemakkelijk vorm kan krijgen. De komende weken 
gaan de leerkrachten oefenen met de app. Zij zullen af en toe een berichtje vanuit de klas sturen over 
werkjes, of een foto plaatsen. Hiervoor is het fijn als alle ouders de Parro app op hun telefoon hebben 
geïnstalleerd. U kunt inloggen met de gegevens waarmee u ook in Parnassys inlogt. Heeft u de 
inloggegevens van Parnassys niet meer? Vraag deze dan op bij Loes via heiacker@veldvest.nl.  
Begin volgende week krijgt u via Parro de vraag of u uw voorkeuren met betrekking tot privacy wilt 
aanvullen. U kunt dan ook aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s in de Parro app in 
de besloten omgeving van de groep van uw kind. 
Tenslotte is afgelopen week duidelijk geworden dat niet alle adresgegevens van de ouders in Parnassys nog 
correct zijn. We verzoeken u zelf de gegevens in Parnassys te controleren en de wijzigingen aan te 
geven in Parnassys.  Aanpassingen zullen door Loes, na een melding vanuit Parnassys, worden 
verwerkt. Let u vooral ook op mailadres en telefoonnummer, of deze nog correct zijn. Mocht u hierbij hulp 
nodig hebben, kunt u dit bij Loes aangeven via heiacker@veldvest.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroepen  
Gelukkig zijn we alweer gewend aan de schoolstructuur en voelt het alsof de Lock down en vakantie alweer 
even geleden zijn. Inmiddels genieten we van voorzichtig lenteweer, terwijl het nog steeds winter is! 
De kinderen hebben afgelopen week hele mooie werkjes gemaakt over de winter.  
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We hebben de 4 seizoenen, en wat bij elk seizoen hoort, besproken. We ontdekten dat de seizoenen 
ontstaan doordat de aarde om de zon draait. De aarde draait daarnaast om haar eigen as met als gevolg de 
dag en de nacht.  
Afgelopen periode hebben we maar liefst 2 klanken geleerd, namelijk de -n en de -l. 
Ook zijn we gestart met het werken in de Cito boekjes. Voor sommige kinderen is dit de eerste keer. Het is 
even wennen, maar we vinden het leuk om te doen. 
  
Groep 5A 
Vorige week vrijdag was Sarah voor de laatste keer bij ons in de klas. Sarah is verhuisd naar Eindhoven.  
We hebben heel fijn samen afscheid genomen van Sarah. Sarah we gaan je missen! 
 
Het thema van de watersnoodramp, Nederland waterland, gaan we deze week afsluiten. Alles wat we 
geleerd hebben, hebben we creatief verbeeld. De kinderen maakten zichtbaar hoe delen van Nederland er 
tijdens de ramp uitzagen. Ze keken naar de huizen, naar wat er ronddreef, hoe de mensen zichzelf moesten 
redden en hoe de dijken vervolgens werden gebouwd. Heel indrukwekkend natuurlijk. De kinderen vonden 
het heel interessant. Iedereen kan nu iets vertellen over deze belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis 
van ons land.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een impressie van de gevolgen van de watersnoodramp 
 
De komende weken starten we met de Cito toetsen. We zullen in de ochtend toetsen afnemen voor lezen, 
rekenen, spelling en begrijpend lezen.  
 
Groep 6A 
Na een aantal weken ziek thuis te zijn geweest, ben ik deze week weer volledig gestart met werken. Heerlijk 
om weer terug te zijn en de kinderen weer te zien! Het is heel fijn, dat juf Ilse de klas zo goed opgevangen 
heeft.  
Gisteren hebben de kinderen kunnen genieten van een mooie en zonnige dag. We gingen even lekker naar 
buiten en mochten de Cito toetsen, waarmee we deze week zijn gestart, even vergeten. Ik ben bezig met het 
afnemen van AVI en DMT. Dit gebeurt op verschillende momenten in de klas, wanneer de kinderen 
zelfstandig aan het werk zijn. Verder komen de volgende toetsen aan bod: rekenen, spelling, begrijpend 
lezen en een tempotoets voor rekenen. De toetsen bestaan uit meerdere delen, dus dit neemt een aantal 
dagen in beslag. Vrijdag 26 maart krijgen de kinderen een overzicht mee naar huis met de resultaten van 
deze toetsen. De week erna volgen de ouderavonden. Het is fijn als de toetsen voor alle kinderen tegelijk 
kunnen worden afgenomen. Wilt u daarom rekening houden met het maken van afspraken voor de tandarts, 
huisarts, et cetera? De toetsen worden altijd ’s ochtends afgenomen. Hartelijk dank voor de medewerking. 
Daarnaast worden ook de reguliere methodetoetsen afgenomen en er worden toetsen ingehaald die tijdens 
de periode van digitaal onderwijs niet konden worden afgenomen. Uiteraard herhalen we de te toetsen stof. 
We hebben het er maar druk mee! 
Deze week starten we met een nieuw thema van Meander: ‘Streken en klimaten’. Daarin 
wordt van alles besproken en behandeld over de verschillende klimaten over de hele wereld  
en de invloeden daarvan. Dit sluit mooi aan bij het thema lente, wat deze maand ook gaat 
starten. Allerlei activiteiten, ook in de weektaak, komen aan bod. Tijdens crea gaan we 
werken aan een vogelhuisje. Daarvoor hebben de kinderen een leeg en schoon melk- of 
yoghurtpak nodig. 
 
Natuurlijk gaan we ook de thematafel omtoveren tot een voorjaarstafel en brengen we de klas in 
voorjaarsstemming. Het gaat er gezellig uitzien. met door de kinderen gemaakte werkstukken.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
De boekbesprekingen en spreekbeurten, die niet door konden gaan tijdens het thuiswerken, zijn verplaatst 
naar andere data. Dit is besproken met de kinderen. De overige presentaties blijven staan.  
Aangezien we nog niet kunnen gymmen in de sporthal, wordt er deze week weer buiten op het veld gesport. 
We boffen met het goede weer, zodat we lekker kunnen bewegen. 
Deze periode, tot aan de grote vakantie, hebben we een stagiaire in de klas, juf Iris. Zij is een eerstejaars 
student van de Pabo en heeft eerder de opleiding voor onderwijsassistente afgerond. Iedere dinsdag zal juf 
Iris een aantal lessen verzorgen.  
 
Groep 7B 
De pen in de hand van Elin, Mette, Rens, Danielle en Aiden: 
 
Geschreven door Elin  
In de lockdown hebben we veel geknutseld. We hebben een vogelhuisje gemaakt en een kazoo. Natuurlijk 
hebben we ook de gewone vakken gedaan en ook de methodetoetsen hebben we niet overgeslagen. 
Daarna mochten we weer naar school, eindelijk!  
Een weekje rustig en daarna meteen cito! De AVI en de DMT hebben we al af! De Corona-tijd heeft veel 
impact gehad. Soms meer knutselen maar wel achter de computer. Maar gelukkig dus nu weer op school. 
Elin  
 
Geschreven door Mette 
Ondanks de lockdown zijn we niet heel erg omlaag gegaan. Na de eerste week op school hadden we al 
weer vakantie! Maar gelukkig zijn we nu weer op school en hebben we alle oude boeken (die we in de 
lockdown hebben uitgewerkt) onder de kast gegooid. Er gingen een paar dingen mis, ik had mijn nieuwe 
boek onder de kast gegooid, maar verder is het nu gezellig! Er zijn tijdens de lockdown wel dingen gebeurd 
die we normaal nooit zouden doen. We hebben een vogelhuisje gemaakt en muziekinstrumenten en ook 
hebben we ‘move’ gedaan, een soort filmpje waarbij je kunt dansen en bewegen. We hadden heel veel 
huiswerk, maar dat was ook wel erg nodig want we hadden maar 3 vakken per dag online. Sommige kids 
moesten ook hun nieuwskring doen…online! Dat vond ik heel knap. We hadden ook een envelop met 
methodetoetsen. Meester Peter zegt dat bijna niemand dat deed en die anderen moeten hun 
methodetoetsen nu nog inhalen. We hebben afscheid genomen van meester Max. Dat was wel jammer, 
maar hij trakteerde ons wel. Ondanks Corona gaat het helemaal goed en is de klas nog gezond. 
Mette 
 
Geschreven door Rens 
In de lockdown hadden we allemaal leuke online activiteiten. Zo timmerden we een vogelhuisje in elkaar en 
maakten we een kazoo. We hadden ook nieuwskringen in Teams. Dat ging allemaal best goed. Nu zijn we 
weer op school en we hebben al hard gewerkt. We zijn nu bezig met Cito M7. We hebben AVI en DMT al 
gedaan. Vandaag hadden we de eerste toets van spelling. 
Rens 
 
Geschreven door Danielle  
De laatste tijd is het anders geweest met Corona. Toch is het wel weer leuk om op school te zijn. Nu kan je 
weer spelen met vrienden en lol maken. Als we gym hebben dan doen we dat dus op het schoolplein, niet 
meer in de gymzaal. Ondanks alles gaat het gelukkig goed met ons. We doen nu de Cito M7, vandaag 
hebben we AVI en DMT gehad. Tijdens de lockdown hebben de meeste kinderen op Teams (online) hun 
nieuwskring gedaan. Dat is dus een soort spreekbeurt over iets uit het nieuws. Dat is heel knap van die 
kinderen, maar ik vond het toch leuker om het echt voor de klas te doen. We hebben hard gewerkt online, 
dus op Teams, maar ook nu op school! De meester ziet er ook erg blij uit en dat is fijn. Vorige week hebben 
we afscheid genomen van meester Max, maar toch niet helemaal. Want nu is hij meester van groep 3-4 B 
(dus de klas boven ons). 
Danielle  
 
Geschreven door Aiden  
Na de lockdown gingen we weer naar school. Na een week moesten we de Citotoetsen (M7) maken. 
Normaal waren de Cito’s al in februari, maar toen was de lockdown en konden we de Citotoetsen niet doen. 



We hebben wel een paar methodetoetsen gemaakt van rekenen, taal en spelling in de lockdown. We 
hebben nu de AVI en DMT toetsen al gemaakt en aan de andere vakken hebben we ook heel hard gewerkt. 
Het was best raar online, want we deden nieuwskringen op Microsoft Teams en we mochten niet naar de 
gymzaal om te gymmen vanwege Corona. Daarom gymmen we één keer in de week buiten. 
We hadden in het eerste half jaar een stagiair. Hij is nu helaas naar een andere groep gegaan. Hij geeft nu 
les boven ons in groep 3-4 B. Ondanks alle rare dingen en het afscheid blijft de sfeer goed. 
Aiden  
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 11 maart: Online vergadering schoolraad; 19.30 uur 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Devon (5A), Lars (8A), Olivia (7A), Fabian (5A), Idil (3A), Desinjo (KC) 

 
 
  
 
 

 
 

            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 

 
                                             Facebook:  https://www.facebook.com/Heiacker 
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