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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Ouderbijdrage 
Als school zijn we heel erg blij met de Oudercommissie die ons bij het organiseren van verschillende feesten 
en activiteiten ondersteunt. Zonder de inzet van de Oudercommissie zouden veel activiteiten niet door 
kunnen gaan. Verderop in dit Cahierke vraagt de Oudercommissie uw aandacht voor het betalen van de 
(vrijwillige) ouderbijdrage. In dit voor iedereen vreemde schooljaar is het wellicht aan uw aandacht ontglipt 
om de ouderbijdrage te betalen. Zonder deze bijdrage kunnen veel activiteiten niet doorgaan. De 
Oudercommissie vraagt u dan ook de bijdrage alsnog naar hen over te maken. 
Mocht u om wat voor reden dan ook, niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen, kunt u contact met mij 
opnemen om hiervoor een regeling te treffen. 
 
Oudergesprekken 
Morgen ontvangt u de uitdraai van de toetsuitslagen van uw kind(eren) en de uitnodiging voor het gesprek 
hierover. De gesprekken vinden in principe via het Teams-account van uw kind(eren) plaats. Zorgt u ervoor 
dat u op tijd klaar zit in Teams? 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Pasen 

Uiteraard besteden we ook aandacht aan Pasen. De Paascommissie heeft 
gekeken welke activiteiten wél kunnen, rekening houdend met de 
coronamaatregelen. Er is een tweetal activiteiten gepland. Deze activiteiten 
kunnen in elke groep apart gedaan worden. Het paasverhaal wordt 
aangeboden in elke groep. De onderbouw krijgt het verhaal voorgelezen, en 
gaat aan de slag met kleurplaten. De middenbouw kijkt en luistert naar het 
verhaal, dat uitgebeeld en verteld wordt in de film De Zandtovenaar. De 
bovenbouw gaat kijken naar The Passion. 
Als tweede activiteit gaat elke groep gedurende de week voor Pasen iets 
knutselen. Zo hebben we toch een sfeervolle voorbereiding op het feest van 
Pasen. 
Langs deze weg willen wij iedereen alvast een heel fijn paasweekend 
toewensen. Veel plezier, met hopelijk lekker en zonnig weer. 

De Paascommissie. 
 
Vanuit de Oudercommissie 
Het schooljaar is al een flink stuk onderweg en ondanks alle coronaperikelen is het de leerkrachten en de 
Oudercommissie toch gelukt om alle geplande evenementen doorgang te laten vinden. Bij alle activiteiten 
wordt goed afgestemd wat er wél kan in deze tijd. Het organiseren van de evenementen kost uiteraard geld 
en hiervoor vragen wij jaarlijks aan de ouders om een (vrijwillige) bijdrage. Tot nu toe heeft pas 30% van de 
ouders deze bijdrage overgemaakt. Mogelijk is het aan uw aandacht ontsnapt! 
Om de rest van dit schooljaar en natuurlijk volgend jaar alle evenementen door te kunnen laten gaan, 
verzoeken wij u nogmaals om de ouderbijdrage (€ 33,- per kind) over te maken op 
rekening NL50INGB0007288185 van Oudervereniging Basisschool De Heiacker.  
Vermeld u hierbij de namen en groepen van uw kind(eren)? 
Alvast bedankt! 
 
De Oudercommissie 



 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Een kijkje bij de Pittige Plus Torens.  
Op maandag werkt een aantal kinderen aan verschillende projecten vanuit de Pittige Plus Torens. Enkele 
kinderen doen hun verslag hieronder. Met ook een goede uitleg over de Pittige Plus Torens. 
 
Geschreven door Collin 
Hallo ik ben Collin en ik kom hier vertellen over mijn project bij Pittige Plus Torens. U zult misschien denken 
wat is Pittige Plus Torens? Nou dat zal ik u vertellen. Pittige Plus Torens is een programma waar je 
uitdagend werk krijgt. Je moet er bijvoorbeeld brainstormen en woordwebben maken. De kinderen gaan een 
uur uit de klas om dit te doen. Pittige Plus Torens is iedere maandag. Nou zal ik u vertellen over mijn project. 
Mijn project is: bouw een vakantieparadijs. Hierbij moest ik aan het begin beginnen met de map van project 
goed doorlezen. Daarna begon ik met stap 1. Dat was brainstormen. Dat betekent dat je allemaal woorden 
moet verzinnen rondom het onderwerp en daar moest ik een woordweb bij maken. Daarna kon stap 2 
beginnen. Dat was vragen bedenken. Dat was een vragenlijst maken. Op die vragen moest je daarna 
antwoorden op bedenken. Stap 4 was een ontwerp maken van het eiland. Je moest ontwerpen en bedenken 
hoe het eiland eruit zag. In stap 5 moest je een tijdschema maken. Dat houdt in dat je alles moet inplannen 
wat er moet gebeuren. In stap 6 moet je een maquette van het eiland maken. Dat betekent dat je allemaal 
materialen moet verzamelen en een miniatuur versie van het vakantieparadijs kan gaan maken.  
In stap 7 moet je een presentatie maken die je dan daadwerkelijk ook moet presenteren. De presentatie kan 
bijvoorbeeld in PowerPoint gemaakt worden. Dan na de presentatie heb je stap 8 dat betekent dat je moet 
gaan evalueren en dan krijg je daarna een punt voor je project. Tijdens het evalueren moet je alles nagaan 
en wat je van het project vond. Dan is je project af! 

 
Geschreven door Anton, Lucas en Sammy  

Wij zijn bezig met een PPT-opdracht waar we een spel moeten maken in Scratch (een programma waarmee 
je kunt programmeren). We hebben het project gemaakt door 2 spellen met elkaar te combineren en we 
werkten ook thuis, omdat we wisten dat we het misschien niet af kunnen krijgen binnen de tijd. Nu zijn we 
bijna klaar. 
 



Geschreven door Roos en Tisa 
Wij zijn Roos & Tisa en wij zijn bezig met een opdracht van Pittige Plus Torens waar je je eigen spel moet 
maken. We maken een mix van verschillende spellen. Het is een combinatie van Monopoly, Keezen en 
Ganzenbord. Het idee van het spel is dat je aan het eind van het spel zoveel mogelijk geld moet over 
houden. Er zijn dan ook vakjes waar je geld moet betalen en vakjes waar je geld krijgt. 
 
Geschreven door Tim 
Robin, Lars V. en ikzelf (Tim) hebben gekozen voor het project actie-reactiebaan. We hebben het 
onderverdeeld in 3 stukken, ieder een eigen stuk. Hierdoor hebben we geleerd hoe we de taken kunnen 
verdelen. Maar voordat we begonnen met bouwen moesten we eerst brainstormen over de onderdelen. 
Vervolgens maakten we een ontwerp zodat de onderdelen een geheel werden. Helaas zat het niet altijd 
mee, maar doordat we veel testten wisten we waar we op moesten letten en konden dat dan verbeteren. 
Gelukkig konden we als het tegenzat altijd op elkaar rekenen. We zijn nu zover dat we alleen nog de laatste 
puntjes op de i zetten. Als laatste moeten we het eindresultaat nog filmen en presenteren. 
 
Geschreven door Luuk 
Bij Pittige Plus Torens heb ik samen met mijn maatje het project: maak een spel. Daarbij moeten we een 
spel maken. Mijn maatje en ik maken een Brawl Stars bordspel. Daarvoor moeten we het bordspel, de 
spelregels, poppetjes, dobbelsteen en een doos maken.  
We hebben de dobbelsteen af en het bord en de spelregels bijna af. Het project vind ik erg leuk, want ik hou 
van bordspellen en knutselen. We moeten ook plannen zodat we ongeveer weten wat wanneer moet 
gebeuren. 
 
Kleutergroepen KA, KB, KC en KD 
Afgelopen week hebben we verschillende Lentekriebels-lessen gehad en daarom hebben de kinderen een 
certificaat gekregen voor de deelname aan deze lessen.                                                                   
Deze week zijn we gestart met de nieuwe (letter) klank – e (spreek uit als in ‘bed’). Heeft uw kind thuis 
voorwerpen waar deze klank in voorkomt, dan mag uw kind dit mee naar school nemen. Dan kunnen wij het 
voorwerp op onze (letter) klankkast zetten. Let wel het moet een zuivere klank zijn, dus een - e die je ook 
daadwerkelijk uitspreekt als een - e en niet een - ee! 
We waren al bezig met hier en daar een lentewerkje, maar nu is de lente dan officieel begonnen en dus zie 
je meer en meer bloemen en andere lenteknutsels in de kleutergroepen verschijnen. Het is enorm kleurrijk 
en gezellig in de klas! 
 
Groep KB 
Sanli, waarvan de ouders oorspronkelijk uit Iran komen, heeft afgelopen weekend nieuwjaar gevierd. Het is 
in Iran gebruikelijk om nieuwjaar te vieren bij de start van de lente. Noroez (letterlijke betekenis no= nieuw en 
roez= dag) wordt uitbundig gevierd en duurt maar liefst 13 dagen!  

 
Sanli met haar broertje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haft sin. De 7 voorwerpen die volgens  
de traditie in huis moeten komen,  
die in het Farsi met de letter –s beginnen. 
 
 
 
 
 
 
 
We kregen vanwege het nieuwe jaar allemaal  
een prachtige hyacint van Sanli, wat een lieve  
en mooie verrassing! 



Groep 3A 
De afgelopen week zijn we druk in de weer geweest met het thema Lentekriebels. We hebben babyfoto's 
van elkaar bekeken en geprobeerd te raden wie die knappe baby's waren. Dat viel nog niet mee, maar het 
was wel erg leuk om te doen. Wat een enthousiasme! 
Ook hebben we elkaars geboortekaartje bekeken. Wat staat daar nou allemaal op? En waarom? En die 
datum op dat geboortekaartje... wat is daar mee? Hé, dat is nu je verjaardag! Vanuit daar mochten we ons 
eigen geboortekaartje gaan ontwerpen en van de juiste informatie voorzien. Sommigen kozen een andere 
naam, anderen een ander ontwerp en sommigen wilden mooie randjes aan het kaartje maken.  

Bij Kwink hebben we gesproken over groeien. Dat we allemaal gegroeid waren, hebben we gezien bij 
Lentekriebels maar dat we ook in ons gedrag gegroeid zijn, is mooi om te zien. Vanuit de les van deze week 
denken we na over waar we nog iets in willen leren, waar we nog in willen groeien. Een aantal kinderen wil 
wat meer zelfvertrouwen krijgen, voor de groep durven spreken of sterker worden. Volgende week gaan we 
hier mee verder en kijken we wat we willen leren en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen.  

Groep 8A 
Beste ouders van groep 8, 
Voor mijn opleiding ben ik begonnen met de minor Engels, waarbij het geven van Engels uiteraard centraal 
staat. Afgelopen dinsdag zijn we dan ook gestart met het Engelse thema ‘leisure and toys’. Deze lessen 
worden opgenomen, zodat de leerkrachten van de Pabo mijn doen en handelen in de klas kunnen 
observeren. Deze opnames worden alleen door mijn leerkrachten bekeken en verder niet verspreid. 

Ik ga ervan uit u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. 

Groetjes, 
Pepijn 
 
BELANGRIJKE DATA 
Maandag 29, dinsdag 30, woensdag 31 maart en donderdag 1 april: Oudergesprekken in Teams 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Mitch (5A), Guusje (4A), Anna (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 
 
 

http://www.heiacker.nl/
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