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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Oudergesprekken 
Normaal gesproken vinden oudergesprekken zonder uw kind plaats (met uitzondering van groep 8). Nu de 
gesprekken via Teams zijn, komt het wel eens voor dat kinderen ook aanwezig zijn tijdens het oudergesprek. 
Dit heeft niet onze voorkeur en we verzoeken u dan ook om het oudergesprek zonder aanwezigheid van uw 
kind(eren) te voeren. 
Vandaag ontvangen de leerlingen het strookje voor het invullen van de beschikbaarheid voor de 
oudergesprekken. De oudergesprekken vinden via Teams plaats. Omdat dit wat meer ruimte vraagt in de 
planning, is er een mogelijkheid tot een gesprek op maandagmiddag 29 maart, dinsdagmiddag en -avond 20 
maart, woensdagmiddag 31 maart en donderdagmiddag en -avond 1 april. U kunt het strookje tot en met 
woensdag 24 maart mee terug naar school geven. Bij het leerlingverslag ontvangt u informatie over het 
tijdstip en de werkwijze met betrekking tot het oudergesprek via Teams. Wij vragen u om vóór 24 maart 
alvast een keer in te loggen in het Teams-account van uw kind(eren). Mocht dit problemen opleveren, kunt u 
dit aangeven op het strookje en kan de leerkracht u tijdig helpen met inloggen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3A 
In groep 3A hebben we het de afgelopen dagen gehad over de Tweede Kamerverkiezingen. 
We hebben de thema-aflevering van het Jeugdjournaal gekeken, gesproken over waarom we mogen 
stemmen en wat dat betekent voor iedereen. 
Ook hebben geleerd waarom de stembiljetten ingevuld worden met een rood potlood. 
Aangezien de volwassenen op woensdag mogen stemmen met het rode potloodje, hebben wij lekker 
getekend en geschreven in ons schrijfschrift met het rode potlood. Dat was leuk! 
 

 
BELANGRIJKE DATA 
Maandag 29, dinsdag 30, woensdag 31 maart en donderdag 1 april: Oudergesprekken in Teams 
 
 



JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Sammy (8A), Patricia (3A), Jesse (5A) 

 
 
  
 
 

 
 

            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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