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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Afstandsonderwijs voor kinderen die thuis zijn 
Nog steeds is het de bedoeling dat kinderen die klachten hebben die bij 
corona passen, niet naar school komen. Ook kinderen die alleen 
neusverkouden zijn, mogen niet naar school. 
 
Wat betreft het volgen van de online lessen, merken we dat soms ook 
leerlingen die andere klachten hebben dan alleen neusverkoudheid en/of 
echt niet fit zijn, mee willen doen aan de online lessen. 

 Kinderen die niet fit genoeg zijn om naar school te komen, kunnen 
ook niet deelnemen aan de online lessen.  

 De enige uitzondering hierop betreft kinderen die alleen last hebben van neusverkoudheid en/of last 
hebben van verlies van reuk en smaak. 

 Kinderen die thuis zijn vanwege een gezinslid met koorts of benauwdheid, of een gezinslid met 
corona, kunnen uiteraard wel deelnemen aan de online lessen.  

 Wilt u bij de afmelding (telefonisch of per email) duidelijk vermelden wat de reden is van afmelding? 
 
Bijlagen bij dit Cahierke 
Bij dit Cahierke treft u 2 bijlagen aan, één van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) en 
één van de raad van toezicht van onze stichting. 
De GMR vraagt kandidaten voor de oudergeleding van de GMR en kondigt hiervoor verkiezingen aan. In de 
bijlage treft u meer informatie aan. Vanuit de raad van toezicht is er nieuws over het vertrek (vervroegd 
pensioen) per 1 september van onze huidige bestuurder, Jos de Mönnink, en wie hem op gaat volgen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
Sportdag 2021 
Op vrijdag 23 april is de jaarlijkse sportdag (koningsspelen). Deze kan gelukkig 
doorgaan, al is het wel met een paar aanpassingen. Er is bijvoorbeeld geen 
koningslunch dit jaar. Er zijn ook geen klas overstijgende activiteiten, we sporten alleen 
met de eigen groep. De kinderen brengen deze ochtend gewoon fruit en drinken mee. 
Van de commissie krijgen ze extra drinken en extra fruit. Dit jaar blijft naast de 
kleutergroepen ook groep 3 t/m 8 op de eigen locatie De dag begint voor alle kinderen 
om 8.30 uur (inloop vanaf 8.15 uur). Net als op een normale schooldag verzamelen alle 
kinderen in de eigen klas. De sportdag eindigt ook gewoon om 12.15 uur. 

Het thema is dit jaar: IK +JIJ=WIJ. In deze tijd heel toepasselijk. 

In de kleutergroepen starten we in de kring met een verhaal en uitleg over de Koningsspelen. Daarna gaan 
we spelen/werken binnen het thema. Dan is het tijd voor de fruitkring. Na de pauze gaan we aan de slag met 
sport en spel, als het weer het toelaat buiten en anders binnen in de speelzaal. Om 12.00 uur vertellen we 
onze leukste momenten in de kring en daarna om 12.15 uur gaan we naar huis. 
In groep 3 t/m 8 starten we ook in de klas. De kinderen strijden deze keer in teams met alleen kinderen uit 
de eigen groep. Voor iedere groep is er een ruime tijd en plek buiten gereserveerd om te sporten. Verder 
wordt het programma gevuld met verschillende activiteiten gerelateerd aan sport, bijvoorbeeld een sportquiz 
en het maken van een spandoek/joker voor het team of een opdrachtenboekje over sport. 



Natuurlijk mogen de kinderen hun kleding op de dag aanpassen, zorg er echter wel voor dat er goed in 
gesport kan worden! Wilt u eraan denken om uw kind bij warm weer goed in te smeren? We hopen op een 
gezellige en zonnige dag. 

Let op:  
Normaal gesproken nodigen we ouders uit om hun kind aan te komen moedigen. Dit jaar willen we u echter 
vragen om dit niet te doen. In verband met de Covid-19 maatregelen willen we dat er zo min mogelijk 
mensen aanwezig zijn. Dat is ook de reden dat we ervoor gekozen hebben om geen gebruik te maken van 
hulpouders. 

Mocht het weer nu toch niet meewerken en de regen met bakken uit de lucht vallen, dan gaat het buitensport 
gedeelte niet door. Alle groepen gaan dan in de eigen klas aan de slag met een alternatief programma. 

Een sportieve groet, 
De sportdagcommissie 

Handige handjes gevraagd! 
Beste ouders, 
Sinds een tijdje hebben we de beschikking over prachtig materiaal om Engelse 
lessen te verzorgen in onze groepen. Deze materialen zijn digitaal aangeschaft. 
Om ze te gebruiken moeten ze geprint, geknipt en gelamineerd worden. Dat is een 
flinke klus. Een flink deel is al gedaan, maar er staat ook nog veel prachtig 
materiaal op onze computer, wachtend om geprint en uitgeknipt te worden. 

Daarom zijn we op zoek naar 1 of een paar mensen die ons hierbij kunnen helpen. Mocht u ons willen 
helpen, laat het ons weten! U kunt dat doen door mij even te mailen b.kuijpers@veldvest.nl. Alvast hartelijk 
bedankt! 

 
De VVTO commissie 
(Tineke, Peter, Bregje en Berty) 
 
 
 

 
De schoolraad 
Vanavond vergadert de schoolraad weer online. Naast de Covid-19 maatregelen bespreken we o.a. de 
leerlingresultaten, ICT/Media en de notulen van de GMR. 
 
De vastgestelde notulen van alle vergaderingen kunt u teruglezen op de website. De schoolraad is te 
bereiken via srdeheiacker@gmail.com.       
                            

 
De Taalklas 
Kleuters 
We benoemen boerderijdieren met hun jongen en luisteren naar de 
geluiden die die dieren maken en hoe die geluiden heten. Bijvoorbeeld: 
een koe en haar kalfje roepen “boe” en dat heet dan loeien. We pakken er 
steeds ook het (speelgoed)dier bij waarover het op dat moment gaat. 
 
 
 
 

Ook komen liedjes aan bod; 
 
Schaapje, schaapje heb je witte wol? 
Ja baas, ja baas, drie zakken vol, 
Een voor de meester en een voor zijn vrouw, 
Een voor het kindje dat bibbert van de kou 
Schaapje, schaapje heb je witte wol? 
Ja baas, ja baas drie zakken vol. 

Een koetje en een kalfje die liepen in de wei, 
Toen kwam er een heel dik varkentje voorbij, 
Dat zei; dat zei; geef dat kalfje maar aan mij 
Nee zei de koe; boe, boe, boe 
Nee zei de koe; boe, boe, boe 
 
Alle eendjes zwemmen in het water 
Falderalderiere, falderalderare 
Alle eendjes zwemmen in het water 
Falderalderalderalderal……… 
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Groep 3 
Idil, Ain en Zander leggen kleine zinnen van woordstukjes op kaarten. In eerste 
instantie laat ik de kinderen zelf de zinnen maken en daarna kijk ik of ze goed 
zijn en verbeteren we ze eventueel. Vooral het leggen van grappige zinnen 
vinden de kinderen van groep 3 leuk! 

 
 
 
 
 
 

 
 
Groep 7 
De kinderen van groep 7 maken samen een verslagje over de kuikens in hun 
plakboek. De kinderen maken zelf de zinnen. Ilke en Riley maakten de 
onderstaande zinnen (met een heel klein beetje hulp).  
  
Juf Michèle heeft vorige week kuikens mee naar school gebracht. 
Ze waren toen 6 dagen oud. Ze waren toen geel en al een beetje wit. 
Je zag dat ze al een beetje witte vleugels kregen en ook staartveren. 
Ilke wilde er eentje vasthouden. 
Het kuikentje voelde warm aan omdat er een warmtelamp boven de doos hing. Er kwam een klein piepgeluid 
uit, dat vonden we schattig. 
Ook voelden de kuikentjes zacht aan. 

                     
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroepen  
De paasdagen zijn weer voorbij. We hebben afgelopen vrijdag eieren versierd en een eierdopje gemaakt. 
Hopelijk hebben de eitjes met Pasen gesmaakt! Ook hebben we buiten eieren gezocht. 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het weer was bijzonder; sneeuw en hagel in april.  
Dinsdag toen we naar school liepen, sneeuwde het 
en was het koud. De sneeuw bleef zelfs liggen. In 
de pauze hebben we met het dunne laagje sneeuw 
gespeeld. 
 
Deze en volgende week is ons thema ‘dieren en 
kleding in de lente’. We knutselen weer van alles 
om het raam mee te versieren. U kunt van buitenaf 
het resultaat bekijken. 
Komende twee weken staat de letter -B centraal. 
Als kinderen spulletjes hebben voor op de 
letterkast, mogen ze die mee naar school nemen. 
 

Groep KD 
De lente is begonnen. Al is dat niet altijd aan het weer te zien.  
We hebben al veel leuke dingen gedaan. Zo hebben we zaadjes 
geplant en gekeken hoe die groeiden. 
Ook hebben we de plantjes geproefd want die kon je opeten. Bijna 
alle kinderen vonden de tuinkers lekker.  

De boer slaapt op het veulen 
In de sloot zwemt het kikkervisje 
De kip eet het zaadje 
De geit loopt naast het varken 
De bij vliegt in de boom 

De haan loopt in de wei 
De vogel eet de vis 
De eend loopt uit het hok 
De lente ziet het kuiken 
 



 
We hebben geleerd dat je zand, 
water, zon en natuurlijk een zaadje 
nodig hebt om plantjes te laten 
groeien. Dit hebben we in verwerkt 
in een mooie knutseltekening.  
 
 
 
 
 
 

 
Ook hebben alle kinderen een vogelnestje gemaakt. In de lente 
krijgen veel dieren een kleintje. We hebben geleerd hoe deze jonge 
dieren heten. We hebben het gehad over de verschillende bloemen 
en hoe die heten. We kennen er al veel zoals: de hyacint, de 
zonnebloem, de tulp, de roos en nog veel meer! 
   
Natuurlijk hebben we ook voor Pasen mooie tekeningen en 
knutselwerkjes gemaakt. Zo heeft iedereen voor de weektaak een 
groot paasei beplakt. Ook zijn er heel mooie kleurplaten gemaakt 
rondom Pasen. 
 
We oefenen hard met tellen en het splitsen van getallen. Iedereen doet erg zijn best! Er wordt heel hard 
gewerkt in groep KD! 
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 8 april: Online vergadering schoolraad; 19.30 uur 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Lotte (8A), Rebecca (8A) 

 
 
  
 

 
BIJLAGEN:  
Informatie vanuit de raad van toezicht 
Oproep GMR 

 
 
 
 

            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 

http://www.heiacker.nl/
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