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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Door het veranderende weer komt het helaas regelmatig voor dat kinderen verkouden zijn. Ze mogen dan 
niet op school komen. Ook als kinderen keelpijn hebben, koorts hebben of zich gewoon niet lekker voelen, 
mogen ze niet naar school. Het advies vanuit RIVM en GGD is om ze te laten testen op corona. Uiteraard is 
het (wel of niet) laten testen een keuze en verantwoordelijkheid van u als ouders. Als kinderen niet getest 
worden, moeten ze 24 uur klachtenvrij zijn voordat ze weer naar school mogen komen. In het Teamsaccount 
van uw kind kunt u zien welke lessen ze tijdens hun afwezigheid mee kunnen doen. 
Als kinderen wel getest worden, vragen we u, zodra u de uitslag hebt, deze aan ons door te geven. Graag 
via de mail aan j.aust@veldvest.nl en aan de groepsleerkracht(en). Ook als dit ’s avonds is of in het 
weekend, horen we graag direct via de mail wat de uitslag is. De leerkrachten van de kinderen die getest 
worden, houden namelijk rekening met een eventuele quarantaine vanaf het moment dat een leerling uit hun 
groep getest wordt. Zij bereiden de lessen al voor om ze eventueel online te geven, en stellen bezoekjes aan 
kwetsbaren (bijvoorbeeld hun ouders) even uit. Zodra het bericht van de uitslag komt, kunnen wij indien 
nodig hier actie op ondernemen en/of kunnen leerkrachten hun privé-activiteiten weer oppakken. 
Van een ouder ontvingen wij de tip om voor uw kind(eren) ook een eigen Digid aan te vragen, mocht u 
voornemens zijn in voorkomende gevallen uw kind te laten testen. U kunt dan gemakkelijk een test 
aanvragen via www.coronatest.nl en ook heeft u veel sneller de uitslag via deze site.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 

 
De week van de lentekriebels 2021  
  
Dit jaar staat de Week van de Lentekriebels 
van 15 t/m 19 maart 2021 in het thema 
van: seksuele en genderdiversiteit.  
Met aandacht voor seksuele en gender- 
diversiteit kan het onderwijs bijdragen aan 
een school en een samenleving waarin 
iedereen wordt geaccepteerd. Op school 
moet ieder kind welkom en zichzelf kunnen 

zijn. En onder andere op school vormen kinderen normen en waarden die later de normen worden in onze 
maatschappij.  
  
In het lespakket wat wij gebruiken zitten 4 katernen (gr 1-2, gr 3-4, gr 5-6 en gr 7-8). In elk leskatern wordt 
op een leeftijdsadequate manier invulling gegeven aan vier hoofdthema's:   

 Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld   

 Voortplanting en gezinsvorming   

 Sociale en emotionele ontwikkeling   

 Seksuele weerbaarheid  
Wilt u meer informatie over de Week van de Lentekriebels, dan kunt u die vinden op  
www.weekvandelentekriebels.nl  
Mocht u vragen hebben over de Week van de Lentekriebels, kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.   
 
Met vriendelijke groet,   
Team De Heiacker  
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Kleine ongelukjes 
Het wil nog wel eens voorkomen dat kinderen een ongelukje hebben op school. Het is fijn als we de kinderen 
dan een droge broek kunnen geven. Mocht u nog lange broeken in de maat 110-128 hebben, dan zijn we 
daar blij mee. 
 
Vanuit de Schoolraad 
Vanavond vergadert de SR weer online. Naast de Covid-19 maatregelen bespreken we o.a. de methode 
Kwink waarbij het onderwerp mediawijsheid aan bod komt. Ook ICT/Media en de notulen van de GMR 
komen aan bod.   
De vastgestelde notulen van alle vergaderingen kunt u teruglezen op de website. De Schoolraad is te 
bereiken via srdeheiacker@gmail.com. 

  
Even voorstellen (groep KC): 
 
Mijn naam is Ilse Penson-van de Weijer, ik ben 30 jaar en woon met mijn gezin 
in Bladel. Ik ben in 2013 afgestudeerd als pedagoog en sindsdien werkzaam bij 
een zorginstelling. Ik heb nog wat aanvullende opleidingen gevolgd, waaronder 
een opleiding tot kindercoach. Onlangs ben ik gestart met de PABO 
deeltijdopleiding. Van eind februari tot aan de zomervakantie zal ik iedere 
dinsdag en op woensdag om de week stage gaan lopen bij kleuterklas KC op 
locatie de Polders.  
Ik heb al kennis mogen maken met alle kinderen en wat zijn het allemaal mooie 
mensjes. Ieder kind echt ZIEN, aansluiten bij hun behoeften en hen zo goed 
mogelijk ondersteunen/begeleiden in het onderwijs zijn belangrijke speerpunten 
voor mij.  

 
Ik heb onwijs veel zin in om alle kinderen beter te leren kennen en het vak van leerkracht te gaan ontdekken.  
Tot snel! 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Kleutergroepen  

Deze week herhalen we de letter - V. Vooral het verschil tussen woorden met een ‘F’ en 
een ‘V’ zijn soms moeilijk te onderscheiden. Je kunt het verschil tussen de ‘V’ en de ‘F’ 
ook voelen als je de vingers zachtjes tegen je keel drukt. Trilt het? Dan is het  een ‘V’ De 
kinderen hebben weer van alles meegenomen voor de lettermuur. Goed gedaan! 
 
Volgende week is het de Week van de Lentekriebels. De kinderen mogen dan een 
babyfoto mee naar school brengen. Het mag natuurlijk ook een kopie zijn. We willen 
kinderen zich bewust laten worden van hun eigen ik en laten ontdekken dat jongens en 

meisjes verschillend zijn, maar ook gelijkwaardig aan elkaar.   
 
We leren het belang van vriendschap en hoe je vriendschappen kunt sluiten en onderhouden.  
Aan de hand van meegebrachte babyfoto’s bespreken we hoe baby’s zich ontwikkelen in de buik en de 
verschillende fases daarvan.  
 
Tot slot leren de kinderen ook om hun grenzen op verschillende manieren te uiten en respect te hebben voor 
de grenzen van een ander.  
  
Groep KD 

De kinderen van groep KD hebben al echt hun plek gevonden op school.  
De eerste weken waren ze vooral aan het rondkijken en ontdekken. Nu ze al 
meer gewend zijn, laten ze steeds meer van zichzelf zien.  
 
Deze week zijn we gestart met de weektaak. De 
weektaak bestaat uit twee taakjes waarbij de 
kinderen zelf kiezen wanneer ze die doen. Het 
moet op het einde van de week wel gedaan zijn. 
Deze week was het een opdracht met de 
kralenplank en een keer in de winkel/huishoek 
spelen.  
De kinderen zijn enthousiast begonnen en hard 
aan het werk gegaan! 
 
Annemieke en Hannie 
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Groep 3A  
Met Veilig Leren Lezen zijn we gestart met kern 9. In kern 9 leren we onder andere het lezen en schrijven 
van samenstellingen, woorden met drie medeklinkers vooraan of achteraan, woorden die eindigen op -aai,  
-ooi en -oei en woorden die eindigen op twee medeklinkers (zoals vork, melk).   
Met rekenen leren we in blok 9 getallen tot en met 10 verdubbelen en even getallen tot en met 20 halveren, 
springen op de getallenlijn en de klok (hele uren).   
 
Afgelopen maandag zijn we begonnen met de CITO-toetsen. Rekenen was als eerste aan de beurt. Het was 
even spannend, maar het ging erg goed. Dinsdag maakten we het rekenen af, woensdag en donderdag 
hebben we de CITO spelling gedaan. Voor volgende week staan de AVI (tekst lezen) en DMT (woordjes 
lezen) op het programma. Tijdens de oudergesprekken bespreken we al deze toetsuitslagen met jullie.  
 
Volgende week heeft juf Manouk haar stageweek. Ze heeft al heel veel leuke en leerzame lessen gegeven 
en volgende week volgen er nog veel meer!  
  
Groep 3/4B 
 

Love is in the air……lalala.....  
Jippie, het is volgende week weer de Week van de 
Lentekriebels. Tijdens deze week willen wij op een leuke 
manier aandacht geven aan relationele en seksuele 
vorming. We zullen de week openen met het prentenboek 
Wiebe is verliefd. 
 
Daarnaast willen we de volgende onderwerpen in groep 
3/4B bespreken: lichaamsbeeld en zelfbeeld. De kinderen krijgen inzicht in de 
lichamelijke verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes.  

Het doel waaraan gewerkt wordt tijdens deze lessen is de ontwikkeling van een positief lichaamsbeeld en 
zelfbeeld. Bovendien krijgen kinderen inzicht in fasen van zwangerschap en hoe baby’s geboren worden. 
Verder proberen we de kinderen meer inzicht te geven in hun gevoelens en emoties in relatie tot 
anderen. Tenslotte is er aandacht voor het belang om over vervelende ervaringen te praten en die te delen 
met anderen.   
En natuurlijk gaan we het lentekriebelslied zingen https://www.youtube.com/watch?v=oNtovBe1htA 
 
Groep 4A 
Lentekriebels: 

 
In de week van 15 t/m 19 maart vieren we op school de Week van de 
Lentekriebels.  
In onze groep zullen dan onderwerpen aan bod komen die passen bij 
de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de leerlingen uit de 
klas. U kunt hierbij denken aan verliefdheid, de geboorte van kinderen 
en het lichamelijke zelfbeeld. 

Ook over deze onderwerpen kunt u meer informatie vinden op Internet:  
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/wat-de-week-van-de-lentekriebels 
Ook de les van Kwink sluit deze week aan bij het onderwerp van de Lentekriebels. 
 
Meester Bas 
 
Groep 5A   
De week van de Lentekriebels 2021  
Volgende week staat de Week van de Lentekriebels centraal, met als thema: Seksuele en genderdiversiteit.  
We zullen de week openen met het onderwerp verliefd zijn en we starten met een lied over verliefd zijn.   
In deze week zullen de kinderen met mij praten over verschillende onderwerpen: 
- Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld: verschil tussen jongens en meisjes. Wie ben ik?   
- Voortplanting en gezinsvorming: hoe ontstaat een baby   
- Sociale en emotionele ontwikkeling: verliefdheid/vriendschap   
- Seksuele weerbaarheid: aangeven van grenzen in verschillende situaties en hoe je je hierbij kunt voelen.    
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bij mij, Bregje, terecht.    
 
Groep 6A 
De afgelopen weken zijn er verschillende methode- en Cito-toetsen afgenomen bij de kinderen. Vandaag en 
morgen nog en dan zitten de Cito’s erop. De resultaten kunt u bekijken in Parnassys en binnenkort worden 
deze besproken tijdens de ouderavond.                           
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Volgende week starten we weer met het jaarlijks terugkomend thema 
“Lentekriebels”, waarin onderwerpen worden behandeld en besproken die 
te maken hebben met de rationele en seksuele ontwikkeling van de 
kinderen. In groep 6 komen de volgende onderwerpen aan bod: 
lichaamsbeeld en zelfbeeld, voortplanting en gezinsvorming, relatievormen 
(verliefd worden en zijn) en seksuele weerbaarheid. De lessen zijn allemaal 
afgestemd op de leeftijd van de kinderen.                                                    
In verband met deze lessen zou het leuk zijn als alle kinderen een 
geboortekaartje mee zouden kunnen brengen. Ook baby- of kinderfoto’s 

kunnen meegebracht worden naar school. Dit mogen uiteraard ook kopieën zijn. Bij de opening van het 
thema op maandag 15 maart gaan we het meegebrachte bekijken en bespreken. In de themahoek gaan we 
dit ook zichtbaar maken. Na het thema komen de foto’s en kaartjes weer mee terug naar huis. Bij het thema 

lente wordt ook aandacht besteed aan nieuw leven en het ontstaan daarvan bij 
planten en dieren. 
 

               
 
 
 

 
Groep 5/6B  
De Week van de Lentekriebels  
Volgende week staat de Week van de Lentekriebels centraal, met als thema: seksuele en genderdiversiteit.  
We zullen de week openen met het praten over verliefd zijn en het Lentekriebelslied.   
In deze week zullen de kinderen met mij praten over verschillende onderwerpen:    
- Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld: verschil tussen jongens/meisjes. Wie ben ik?   
- Voortplanting en gezinsvorming: hoe ontstaat een baby   
- Sociale en emotionele ontwikkeling: verliefdheid/vriendschap   
- Seksuele weerbaarheid: aangeven van grenzen/verschillende situaties en hoe je je hierbij kunt voelen.    
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bij mij terecht.    
 
Met vriendelijke groet,   
Berty  
 
Groepen 7 en 8 
Thema Lentekriebels  
In de Week van de Lentekriebels gaan we in de groepen 7 en 8 de volgende onderwerpen bespreken: 
 
- Lichamelijke ontwikkeling, emotionele ontwikkeling en sociale ontwikkeling. 
De kinderen krijgen inzicht in veranderingen die in de puberteit plaatsvinden, zowel bij jongens als bij 
meisjes. Het doel waaraan gewerkt wordt bij de lessen van dit thema is het ontwikkelen van kennis m.b.t. 
lichamelijke en emotionele ontwikkeling in de puberteit en het omgaan met verschillen hierin in een sociale 
context. 
- Genderdiversiteit 
Met aandacht voor seksuele en genderdiversiteit kan het onderwijs bijdragen aan een school en een 
samenleving waarin iedereen wordt geaccepteerd. Op school moet ieder kind welkom en zichzelf kunnen 
zijn. En onder andere op school vormen kinderen normen en waarden die later de normen worden in onze 
maatschappij. 
- Mediawijsheid 
De kinderen leren onder andere de belangrijkste risico’s van internet en mobiele telefonie. Ze leren ook 
zorgvuldig omgaan met het plaatsen van persoonlijke gegevens en foto’s op internet.  
- Seksueel misbruik 
De kinderen leren onder andere welke situaties seksueel grensoverschrijdend kunnen zijn en leren 
strategieën toepassen om lichte vormen van seksuele grensoverschrijding te herkennen en tijdig te stoppen. 
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 11 maart: Online vergadering schoolraad; 19.30 uur 
Dinsdag 30 maart en donderdag 1 april: Oudergesprekken in Teams 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Timothy (8A), Loren (KB) Yinthe (KB), Maud (3/4B) 

 
 
 
 
          



 
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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