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VANUIT DE DIRECTIE
Informatieavonden
Voor het algemeen deel van de informatieavond heeft u een link doorgestuurd gekregen via de mail
afgelopen maandag. Voor de zekerheid herhaal ik deze link nog even: https://youtu.be/58mzG_aiPpU
De informatieavonden van de groepen vond via Microsoft Teams plaats. Ondanks dat de inloggegevens niet
veranderd zijn, was het voor enkele ouders toch een probleem om in te loggen in het Teamsaccount van hun
kind. In de meeste gevallen kon dit in overleg met de groepsleerkracht opgelost worden.
Sommige leerkrachten hebben een andere manier van uitnodigen uitgeprobeerd, door een link via de mail te
sturen waar ouders op konden klikken. Een volgende keer zullen alle leerkrachten u een link sturen
waarmee u (ook zonder account) deel kunt nemen aan de Teamsbijeenkomst. Dit voorkomt alle
inlogproblemen.
In het algemeen deel van de informatieavond heeft zowel de schoolraad als de oudercommissie zich
voorgesteld en aangegeven dat ze op zoek zijn naar ouders die zich willen aansluiten. Wilt u meer weten
over de schoolraad of aanmelden, kunt u een mail sturen naar srdeheiacker@gmail.com. Wilt u meer weten
over de oudercommissie of aanmelden, kunt u een mail sturen naar ocdbheiacker@gmail.com.
Corona
Vorige week herhaalde ik de afspraken over wanneer een leerling wel of niet naar school mag komen.
Hieronder nogmaals de afspraken met een toevoeging voor het geval een leerling getest is en de uitslag
negatief is.
 Kinderen die hoesten, verkouden zijn, niezen, keelpijn hebben, benauwd zijn of koorts hebben,
thuis blijven. Ook kinderen die tijdelijk verminderde geur of smaak hebben, blijven thuis.
 Uitzondering zijn kinderen uit groep 1 en 2. Als zij alleen neusverkouden zijn, mogen zij wel naar
school.
 Heeft één van de gezinsleden koorts, of last van benauwdheid? Ook dan blijft het kind thuis.
 Zodra het kind of het gezinslid meer dan 24 uur klachtenvrij is, mag het kind weer naar school.
 Als een kind klachten krijgt op school, gaat hij/zij naar huis (wordt opgehaald door een ouder).
 U kunt uw kind ziek of afmelden door voor schooltijd telefonisch contact op te nemen met de school
of een mail te sturen naar heiacker@veldvest.nl.
 Indien uw kind een Coronatest heeft gehad en de uitslag is negatief, mag het kind weer naar school
komen. Ouders en leerling zelf houden goed in de gaten of de klachten erger worden, of veranderen
van aard. Indien de klachten verergeren of veranderen, blijft het kind wederom thuis.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Heiackerdag
Op dinsdag 29 september gaan we op schoolreis. Waar naar toe en
hoe? Dat is nog een verrassing, maar we kunnen u wel melden dat
het ons gelukt is om een veilig schoolreisje te organiseren, geheel
volgens het coronaprotocol. Wat we ook kunnen verklappen is dat alle
kinderen starten op hun eigen locatie en op die dag ook op school
blijven lunchen. Wij zorgen ervoor dat de TSO op die dag wordt
afgezegd. Om 15.15 uur eindigt deze feestdag en kunt u uw kind
weer op de eigen locatie ophalen of gaat het gewoon naar de BSO.
Spannend! Wij zien er naar uit en hebben er erg veel zin in! Wordt
vervolgd!

Controle financiële administratie oudercommissie / herhaalde oproep
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dan is het gebruikelijk dat we de controle doen van de financiële
administratie van de oudercommissie van afgelopen schooljaar (schooljaar 2019-2020).
Hiervoor zoeken wij 2 ouders / verzorgers die dit (uiteraard Coronaproof) willen doen. Dit duurt ongeveer 1
uur. De datum zal in samenspraak worden vastgelegd in de periode vóór 21 september 2020.
Als u hiervoor interesse heeft, stuur dan een mail met uw naam en contactgegevens naar
OCDBHeiacker@gmail.com. We nemen dan contact met u op.
Verkiezingen ouderleden GMR
In november 2020 worden er verkiezingen gehouden voor ouderleden voor de GMR. (Vanwege het
coronavirus zijn de verkiezingen in mei niet door gegaan.) In de bijlage bij dit Cahierke vindt u meer
informatie. Wilt u vóór 1 oktober reageren als u geïnteresseerd bent in deelname aan de verkiezingen?
Pittige Plus Torens
De Pittige Plus Torens zijn alweer gestart. In deze groepen werken leerlingen uit groep 5 t/m 8, die behoefte
hebben aan extra uitdaging, samen aan verschillende projecten. De groep is dit jaar groter geworden,
waardoor we nu met drie groepen werken.
De kinderen zijn vol enthousiasme gestart met hun nieuwe projecten. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen
weten wat de manier van werken is bij de Pittige Plus Torens, wat er van hen wordt verwacht en wat je
natuurlijk allemaal kan doen. De kinderen waren erg gemotiveerd om te starten.
De Pittige Plus Torens is het meest complete en uitdagende lesconcept voor excellentie onderwijs in de
basisschool. Projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, leren fouten maken, de projecten
spreken dé competenties aan die nodig zijn om de talenten van deze groep kinderen optimaal te ontwikkelen
Projecten waarmee enkele kinderen zijn gestart: het maken van kristal, of een skyrail. Het ontwerpen van de
auto van de toekomst, het ontwerpen en maken van een gezelschapsspel of het maken van een spel op
Scratch. Zo maken we ook een 4-talenkwartet en een leerling maakt zelfs vier verschillende auto's.
Zeer verschillende projecten, die op verschillende manieren uitdaging bieden.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep KC
We zijn weer terug op school en we hebben al allerlei
avonturen beleefd!
In de eerste week waaide het erg hard. Vele takken
vielen van de bomen. Daar hebben we tijdens het buiten
spelen een mooie hut van gemaakt. Het was een hele
kunst om zonder een stukje touw te
zorgen dat de hut overeind bleef staan, maar het was
ons gelukt!

Op donderdag zagen we een rood wagentje op straat rijden met een hele grote, ronde bezem. Het veegde
alle blaadjes en rommel van de straatkant naar het midden. Daarna kwam zijn vriend, een geel wagentje,
met twee bezems onderaan. Dit wagentje veegde alles keurig op. Onze juf zag een leeg blikje en wij wilden
weten of de bezems echt sterk genoeg waren om ook dat blikje op te ruimen. Onze juf gooide het heel snel
bij de troep op straat. Ja hoor! Alles was weg! Daarna hielpen we een buurtbewoner om plastic, papier en
blikjes uit de struiken te halen met een grijper. Om de beurt mocht iemand met de stok iets grijpen. Dat was
leuk! Eerder hadden we bij de zandbak resten van een kampvuurtje gevonden. Dat hebben we natuurlijk
opgeruimd. Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen zijn rommel zelf opruimt en niet in de natuur of op de
speelplaats gooit, want wij willen er graag blijven spelen.
De afgelopen week hebben we zelfportretten geschilderd, letters gezocht, geteld en gepuzzeld. Als je thuis
iets hebt waar je de letter –i (spreek uit -i- zoals in vis) in hoort, dan mag je het voorzien van naam,
meebrengen voor de letterhoek.
Een aantal kinderen heeft hun gymschoenen nog niet meegebracht. Denkt u eraan ze mee naar school te
geven? In groep KC zijn Kelly (moeder van Boris) en Lian (moeder van Thijs) de nieuwe klassenouders.
Gehoord
Leerling: “Wij hebben thuis een maaiertje waar je je haren mee kan maaien! “
We leren de letter i. Op het digibord wijst een leerling het uitroepteken aan. We bespreken dat je héél goed
moet kijken naar de letters, want het kan zomaar iets anders zijn met al die stokjes en rondjes naar boven of
naar beneden. Juf: “Wie weet toevallig hoe dit (!) teken heet? Leerling: “Een litteken! “
Leerling: “Mijn opa woont in Hagworst.” (Haghorst)
Groep 6A
Afgelopen dinsdag was de informatieavond. Komende weken volgt een aantal momenten waarop ouders
vragen kunnen stellen en een kijkje kunnen nemen in de klas. Er mogen 5 mensen tegelijkertijd komen. In
Teams staat een overzicht waarop u kunt intekenen.
Deze week hebben we het eerste thema van Meander afgesloten en gaan wij starten met het eerste thema
van Brandaan (geschiedenis): Handel over zee.
De toets van Meander is inmiddels afgenomen. De
resultaten kunt u vinden in Parnassys. Veel kinderen
zijn ziek geweest afgelopen week, dus niet bij alle
kinderen is de toets al afgenomen. Hetzelfde geldt
voor de Cito-toetsen van eind groep 5, die deze en

volgende week alsnog afgenomen worden. Deze week hebben we begrijpend lezen E5 (eind groep 5) en
twee van de drie delen van rekenen gedaan. Volgende week volgen het derde deel van rekenen, spelling (2
delen) en TTR (tempotoets rekenen).
Blok 1 van rekenen van de methode Pluspunt wordt ook deze week afgenomen. Door de kinderen, die ziek
geweest zijn, worden de toetsen op een ander tijdstip gemaakt.
De twee klassenouders van vorig jaar hebben aangegeven, dat ze deze taak dit
jaar ook weer op zich willen nemen. Dat zijn de moeders van Aryun en Féline.
Heel fijn en alvast heel erg bedankt, ook namens de kinderen van groep 6A!

De komende periode willen we de thematafel gaan omtoveren tot een herfsttafel. Als er kinderen zijn, die
wat mee willen brengen daarvoor, kunnen ze dat vanaf volgende week woensdag doen. Zorg er wel voor,
dat de spullen droog zijn, voordat ze mee naar school komen.
En denk ook aan platen, foto’s, et cetera om op te hangen in de klas. We zijn benieuwd of onze klas op een
echt herfstbos gaat lijken. Ook in de weektaak en tijdens crea krijgen de kinderen opdrachten die met de
herfst te maken hebben.
Tijdens de eerste lessen van Kwink hebben we het gehad over het creëren van een veilige klas voor alle
kinderen. Samen hebben we regels en afspraken besproken, die daarbij volgens de kinderen belangrijk zijn.
Deze afspraken hebben we in de klas gehangen, zodat we er steeds aan herinnerd worden. Natuurlijk
kunnen er regels worden toegevoegd of afgehaald in de loop van het schooljaar.
Nog niet alle kinderen hebben ingetekend voor de spreekbeurt en boekenkring. Wilt u dit a.u.b. samen met
uw kind nog eens bespreken, zodat de lijst zo snel mogelijk compleet is. Alvast bedankt!
AGENDA
Donderdag 17 september: Vergadering schoolraad
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN
Feline (6A), Indy (8A) Emily (6A), Just (7) Tessa (7A), Djedy (7B)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
Bijlage:
Informatie over de GMR-verkiezingen

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
Download de gratis Heiackerapp in de App Store of de Play Store

