
 
 

 
Cahierke nummer 28, jaargang 33, d.d. 01-04-2021 

 
VANUIT DE DIRECTIE 
 
Pasen 
Deze week werden wij op beide locaties verrast door de Oudercommissie met heel 
speciale paasversiering!  
In alle groepen is deze week aandacht besteed aan het paasverhaal en is er 
geknutseld in het kader van Pasen. We hebben ook genoten van het mooie weer en 
wensen u allen een heel fijn paasweekend! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 

 
BELANGRIJKE ANDERE INFORMATIE 
 
Schoolvakanties 2021-2022 
 

Herfstvakantie: 25-10-‘21 t/m 31-10-‘21 

Kerstvakantie: 25-12-‘21 t/m 08-01-‘22 

Voorjaarsvakantie: 28-02-‘22 t/m 05-03-‘22 

2de paasdag:  18-04-‘22 

Koningsdag:  27-04-‘22 

Meivakantie: 25-04-‘22 t/m 08-05-‘22 

Bevrijdingsdag: 05-05-‘22 

Hemelvaart: 26-05-‘22 t/m 29-05-‘22 

2e Pinksterdag: 06-06-‘22 

Zomervakantie: 25-07-‘22 t/m 04-09-‘22 

 
Zowel Koningsdag als Bevrijdingsdag vallen tijdens schooljaar 2021-2022 in de meivakantie. 

 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
De Taalklas 
Hoe bijzonder is het als de natuur wat dichterbij gehaald wordt! Van vrienden die een kuikenboerderij 
hebben, kreeg ik wat materiaal en ook twee kuikens om aan de kinderen te laten zien. Ze waren vol 
verwondering …geweldig! Van klein tot groot, alle kinderen waren enthousiast! Een klein nieuw leven, van 
zo dichtbij, dat je aan mag raken en bewonderen, hoe leuk en leerzaam is dat! Een geweldige ervaring die je 
niet gauw vergeet. Zo onthoud je ook gemakkelijker hoe alles heet: de snavel, de pootjes, het dons, pikken, 
een piepgeluidje, de veren die al een beetje zichtbaar worden …en nog veel meer. 
Nadat een aantal leerlingen in de Taalklas de kuikens bewonderde, hebben de beestjes een reis door 
andere klassen gemaakt. Ook in de aula, waar kinderen van groep 8 aan het werken waren, trok het 
piepgeluid van de kleine kuikens aandacht. Ook de kleuters op locatie Kanteel hebben meegenoten, ze 
vlogen bijna in de doos! Al met al was het voor velen een onvergetelijke ervaring en ik genoot van het 
enthousiasme van de kinderen! Op de volgende pagina kunt u de kuikens ook bewonderen. 
  
Juf Michèle 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donzige bezoekertjes in de Taalklas 
 
Groep KD 

 
De kleuters van groep KD 
hebben prachtige nestjes 
gemaakt! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Groep 4A 
In de klas 
De afgelopen weken hebben we het ritme in de klas weer goed opgepakt. 
Na alle toetsen (en oudergesprekken) zijn we weer fijn met elkaar aan het werk, al blijft het soms raar om 
alles alleen met de eigen klas te doen en zoveel mogelijk op de eigen plek te blijven zitten. Ook moesten we 
weer even wennen aan hoe om te gaan met elkaar, maar gelukkig is het meestal heel gezellig in de klas. 
Naast alle leervakken (die we vooral via Teams deden) hebben we nu ook weer meer tijd en mogelijkheden 

voor gym, crea en muziek en ook 
een spelletje tussendoor komt 
vaker voor. 
 
Leestoets en zoek de verschillen 
Vandaag hebben we in de klas een 
leuke toets gemaakt. Het viel nog 
niet mee om goed te lezen. 
Verder hebben we ook een 
interessante puzzel gemaakt. De 
verschillen waren niet makkelijk om 
te vinden, maar dat komt natuurlijk 
omdat de plaatjes precies hetzelfde 
zijn: 1 april!! 
 
Meester Bas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Groep 6A 
De oudergesprekken zijn deze week afgerond. Alle kinderen hebben ontzettend 
hun best gedaan en  mooie resultaten behaald. Een prima start voor de nieuwe 
periode. 
Deze week besteden we aandacht aan de Goede Week voor Pasen. Het 
paasverhaal wordt op verschillende manieren aangeboden. We kijken onder 
andere naar The Passion, waarin op een moderne manier het paasverhaal te 
horen en te zien is. Dit wordt uitgevoerd door bekende Nederlanders. Door dit 
verhaal krijgen de kinderen een duidelijker beeld van wat het paasfeest eigenlijk 
inhoudt. Ook in de weektaak kunnen de kinderen het oorspronkelijke paasverhaal 
lezen, met daarbij behorende kleurplaten.  

 
We zijn inmiddels bezig met het thema ‘De Tweede Wereldoorlog’ van Brandaan (geschiedenis). Dit maakt 
veel indruk op de kinderen. Ze hebben er vast thuis ook over verteld. Komende week wordt dit thema 
afgesloten en starten we met een nieuw thema van Naut: ‘Voortplanting’. Dit sluit mooi aan bij de thema’s 
‘Lente’ en ‘Lentekriebels’. Tijdens het thema staat de voortplanting van dieren en planten centraal. In de 
volgende weektaak, over twee weken, vinden de kinderen uiteraard ook weer opdrachten die bij het thema 
horen. De afgelopen twee weken hebben wij gewerkt aan het maken van vogelhuisjes. Die zijn ontzettend 
leuk en fantasierijk geworden. Doordat ze heel kleurrijk geworden zijn komen er volgens de kinderen geen 
vogels in, want die schrikken daarvan. 

 
Langs deze weg willen wij iedereen 
alvast een heel fijn en zonnig 
Paasweekend toewensen. Veel plezier! 
 
 
 
 

 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 1 april: Oudergesprekken 
Maandag 5 april: Tweede paasdag: Alle leerlingen zijn vrij 
Donderdag 8 april: Vergadering Schoolraad via Teams 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Bram (5A), Mariël (8A), Birgit (5/6B), Tygo (KB), Jinte (KA) 

HARTELIJK GEFELICITEERD ! 
 
BIJLAGE 
Informatie vanuit de GGD – Lentekriebels 
Informatie vanuit de GGD – Nieuwsbrief: Coronatesten bij kinderen 

 
 
 

            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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