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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Corona maatregelen 
Sinds deze week is de BSO weer geopend. Fijn om ook na school kinderen te zien spelen en genieten.  
De informatie over de TSO na de meivakantie volgt volgende week. 
Af en toe krijg ik de vraag of een negatieve uitslag van een zelftest ook voldoende is om kinderen weer naar 
school te laten gaan. Dit is niet het geval. Indien kinderen klachten hebben die bij corona passen, blijven ze 
thuis tot er minimaal 24 uur geen klachten meer zijn, óf u laat uw kinderen testen bij de GGD. Ook als er 
sprake is van quarantaine vanwege contact met een positief geteste persoon, blijven kinderen 10 dagen 
thuis óf ze worden op dag 5 getest bij de GGD. Na 10 dagen quarantaine mag uw kind, mits het geen 
klachten heeft, weer naar school. Heeft uw kind op dag 5 een coronatest bij de GGD gedaan en is de uitslag 
negatief, dan mag uw kind ook weer naar school komen. 
 
Wist u trouwens dat u nog steeds een afspraak kunt maken om in de klas van uw kind te gaan kijken na 
schooltijd? Uw kind kan dan werkjes laten zien, of de nieuwe plek in de groep laten zien, of u kunt even in 
schriftjes en boeken kijken. U bent van harte welkom! Alhoewel…Moeders zijn de komende week misschien 
niet overal welkom… 
 
Morgen gaan we lekker sporten samen, we rekenen op goed weer. Maandag is er gewoon school en 
dinsdag, op Koningsdag, is iedereen vrij. 
 
Met vriendelijke groet,  
Judith Aust 
Directeur 

 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
Koningsspelen 2021  
Morgen, vrijdag 23 april, is de jaarlijkse sportdag (koningsspelen). Deze kan 
gelukkig doorgaan, al is het wel met een paar aanpassingen. Er is geen koningslunch dit 
jaar en er vinden ook geen klas-overstijgende activiteiten plaats. We sporten uitsluitend met 
de eigen groep.   
  

De kinderen brengen deze ochtend zelf fruit en drinken mee. Van PLUS André en Joyce van Reijen heeft de 
Oudercommissie voor alle kinderen nog een appeltje gekregen en er wordt ook voor extra drinken gezorgd. 
  
Dit jaar blijven naast de kleutergroepen ook de groepen 3 t/m 8 op de eigen locatie. De dag begint voor alle 
kinderen om 8.30 uur (inloop vanaf 8.15 uur). Zoals op een normale schooldag verzamelen alle kinderen in 
de eigen klas. De sportdag eindigt om 12.15 uur.  
  
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 morgen toch niet meewerken en de regen met bakken uit de lucht 
vallen, dan gaat het buitensportgedeelte niet door. Alle groepen gaan dan in de klas aan de slag met 
een alternatief programma.  
  
Een sportieve groet,  
De sportdagcommissie  



 
NIEUWS VANUIT DE TAALKLAS 
 
Lentedieren bekijken, luisteren naar een verhaal en daarbij 
kijken naar de afbeeldingen uit het boek: Hoera we gaan naar 
de kinderboerderij! is voor velen een herkenning. 
Als de tekst uit het boek rijmt is dat een extra uitdaging voor de 
kinderen van de Taalklas. 
Bijvoorbeeld: 
Jan en Roos staan in het schuurtje 
Waar de jonge kuikens zijn 
Oh, roept Roos, wat zijn ze schattig 
Ja, zegt Jan, wat zijn ze klein. 
  

Daan en Cubano 
 
De kuikens die op bezoek kwamen, zijn al heel groot geworden en  lijken 
al op kippen. Gisteren waren ze 16 dagen oud. 
  
Met de kleuters en de kinderen uit groep 3 hebben we het over vlinders 
gehad en mochten de kinderen vlinders tekenen. Wat we zoal leren en 
benoemen van de vlinder: de voorvleugel en de achtervleugel, de antenne 
(voelspriet), een facetoog en de roltong. Sommige kinderen hadden nog 
nooit een vlinder getekend en zo leerden we van elkaar hoe je dat stap 
voor stap kunt doen en welke kleuren je kunt gebruiken. 
 
We waren heel enthousiast over het resultaat. 

 
 
 
De kinderen leren het liedje Vertel eens vlinder. Het eerste couplet gaat 
zo: 
Vertel eens vlinder, vertel eens vlinder 
Waar kom jij vandaan? 
Vertel eens vlinder, vertel eens vlinder 
Iets van jouw bestaan. 
  
Dit liedje gaat over de ontwikkeling van een rups tot een prachtige 
vlinder. 
Kijk buiten maar eens. Je ziet al vlinders in je tuin en als het warmer 
weer gaat worden, komen er steeds meer. 
 
Juf Michèle 
 
 

 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep 6/5 B, geschreven door Jasmijn, Sterre en Ariana 
 

Hallo 
Wij hebben deze week heel hard met Engels gewerkt. 
En hebben er zelfs een werkboekje van.  
We vinden het een heel interessant onderwerp. We hebben 
bij rekenen ook werk verdeling. 
Met spelling in groep 5 zijn we keihard bezig met de 
klemtoon. En in groep 6 met de persoonsvorm verleden tijd. 

 
Hartelijke groeten, 
Jasmijn en Sterre uit groep 5/6B 
 
 
 
 



 
Ramadan 
Hallo ouders/kinderen wij, in groep 5/6, zijn heel 
geïnteresseerd in de ramadan. We hebben er 
Nieuwsbegrip over gehad en groep 6 heeft er een 
werkboekje met knutsel-, teken- en sudoku opdrachten 
over gemaakt.   
 
 

We praten er ook samen met zijn allen over. Ik hoop dat door dit 
meer mensen over de ramadan denken. Ik wens je verder nog fijne 
dagen en een fijne ramadan. 
 
Hartelijke groeten van Ariana Ribari, uit 6B 
 
 
Groep 8A 
Deze week zijn wij niet alleen gestart met het maken van de Cito Eindtoets, wij zijn ook gestart met de 
voorbereidingen van de musical. In groepjes zijn de kinderen deze week aan de slag gegaan met het 
oefenen voor de auditie die zij gaan doen als voorbereiding op de musical. Op school oefenen de groepjes 
samen en thuis kunnen de kinderen natuurlijk de tekst oefenen. Volgende week doen de kinderen auditie. 
Dit is natuurlijk best een beetje spannend, maar vooral ook heel erg leuk!  
 
 
BELANGRIJKE DATA 
Vrijdag 23 april: Sportdag  
Dinsdag 27 april: Koningsdag; alle leerlingen zijn vrij 
Maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei: Meivakantie 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Ize (4A), Lynn Zaaijer (7A), Lotte Rutten (3A) 

 
 
 
 
 

 
            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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