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VANUIT DE DIRECTIE 
 
TSO 
Na de meivakantie gaat de reguliere TSO weer starten. Dit betekent dat kinderen tussen de middag weer 
naar huis kunnen gaan om te eten. Op maandag, dinsdag en donderdag om 12.15u gaan de kinderen naar 
huis. Bij het ophalen gelden dezelfde afspraken als aan het einde van de schooltijd. Kinderen gaan zoveel 
mogelijk zelfstandig naar huis. Ouders van groep 1/2 wachten op de speelplaats en ouders van kinderen van 
groep 3 en hoger wachten op het grasveld. Ouders houden voldoende afstand van elkaar. 
Om 13.10u moeten alle kinderen weer op school zijn. Bij aankomst op school gaan de kinderen meteen naar 
binnen naar hun klas. 
Wilt u gebruik maken van de TSO van Korein? Dan kunt u dit in het ouderportaal van Korein aangeven. De 
kinderen eten dan in de eigen klas, en gaan daarna buiten spelen onder leiding van een pedagogisch 
medewerker van Korein. Vanaf 13.00u gaan de kinderen van de TSO weer naar binnen. 
 

Bedankt! 
Gisteren kregen onze medewerkers een attentie, namens alle ouders, geregeld 
door de Schoolraad. Op de begeleidende kaarten werd iedereen bedankt voor de 
inspanningen van het afgelopen jaar, online én live. Deze blijk van waardering 
wordt erg gewaardeerd! 
 
Fijne meivakantie allemaal, en graag tot ziens op 17 mei! 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 

 
BELANGRIJKE ANDERE INFORMATIE 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt naar ons toe! Woensdag 19 mei worden 

op beide locaties door schoolfotograaf Vandenberg-ID de jaarlijkse 

foto’s gemaakt (portret- en groepsfoto’s). De fotografen houden 

altijd minimaal 1,5 meter afstand tot de leerlingen en de 

leerkrachten. De fotograaf heeft ons laten weten dat portret- en 

groepsfoto’s geen probleem zijn, maar de gezinsfoto kunnen zij 

niet maken. Het is voor de fotograaf niet mogelijk om bij de 

gezinsfoto’s de kinderen goed te positioneren vanaf 1,5 meter 

afstand. 

U ontvangt na enkele weken vrijblijvend een aanbieding om de 
schoolfoto’s te kopen. U kunt zelf kiezen of u de foto’s bestelt en 
welke foto’s u wilt bestellen. Vandenberg-ID werkt volledig conform 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
BELANGRIJK 
Om te kunnen voldoen aan de AVG regels heeft de fotograaf toestemming nodig voor het maken van de 
foto’s, het delen van de groepsfoto met klasgenoten én is er toestemming vereist voor het delen van uw 
mailadres met de fotograaf, voor het bekijken en bestellen van de foto’s.  
Hiervoor heeft nog niet iedere ouder toestemming gegeven. In de Parro-app kunt u zien wat u bij de privacy-
voorkeuren heeft aangegeven. Indien er geen toestemming is, kunnen er geen foto’s van uw kind 
gemaakt worden en kan uw kind ook niet op de groepsfoto. 
Het betreft de volgende onderdelen onder Privacy-voorkeuren in de Parro app: 

- Schoolfotograaf foto’s (het maken van foto’s en verspreiding van de groepsfoto onder klasgenoten) 



- Schoolfotograaf delen e-mailgegevens (ten behoeve van ontvangen en bestellen van de foto’s) 
We verzoeken u vriendelijk even te controleren of de gegevens met betrekking tot de privacy voorkeuren 
zoals u die heeft aangegeven (nog) juist zijn. Mocht u wijzigingen hierin willen aanbrengen, kunt u in de 
Parro app zelf aanpassingen doen. 
Maandag na de meivakantie wordt het overzicht met de namen van de kinderen waar toestemming voor is 
gegeven, doorgegeven aan Vandenberg-ID. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
Team De Heiacker.  
 
Luizenpluizen  
In de eerste week na de meivakantie zullen de kinderen worden gecontroleerd op luizen en neten.   
Locatie Weldsehei  
De luizencontrole vindt plaats op de eerste maandagochtend na de vakantie.  
Locatie Kanteel  
De luizencontrole vindt plaats in de eerste week na de meivakantie.  
Als de kinderen op de luizenpluisdag geen gel in het haar hebben en de meisjes het haar los (haarband) of 
in een staart dragen, maakt dat de controle een stuk gemakkelijker.  
  

Spreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin   
Tijdens het CJG spreekuur van maandag 3 mei kunnen ouders/verzorgers 
telefonisch contact opnemen met Jesse van Keersop. U kunt Jesse vragen 
stellen over allerlei onderwerpen, zoals: gezondheid, groeien, weerbaarheid, 
spelen en vrije tijd, vrienden maken, pesten, gamen, puberteit, echtscheiding, 
ingrijpende gebeurtenissen, opvoed- en opgroeivragen, et cetera. Jesse is van 
8.30 uur tot 9.30 uur telefonisch te bereiken op nummer: 088 0031 198 

 
 
NIEUWS UIT DE TAALKLAS 
Een laatste berichtje over de kuikentjes die kip werden! 
Gisteren op Koningsdag was het zo ver: onze piepkleine kuikentjes zijn al grote kippen geworden Zó groot 
dat ze in het grote kippenhok mochten. Je ziet dat ze een voor een in een doos gezet worden en naar het 
kippenhok worden gebracht. Daar hebben we nog een speciaal hekje gezet, zodat de grote kippen nog niet 
meteen bij de kleintjes kunnen komen. De kleintjes moeten namelijk nog even wennen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIEUWS UIT DE GROEPEN  
 
Kleutergroepen 

 
We hebben hele fijne koningsspelen gehad, 
afgelopen vrijdag. Het was mooi weer en de 
kinderen hebben genoten. We hebben 
verschillende spelletjes gespeeld met elkaar. Er is 
veel gerend en gelachen. 
Deze week zijn we druk bezig met Moederdag. 
Mama’s jullie worden verwend. De kinderen 
maken er allemaal iets moois van en kunnen 
haast niet wachten om het cadeau aan jullie te 
geven. 
Hele fijne vakantie allemaal. 



Groep 4A 
Gymlessen: 
Normaal gesproken gaan we elke week naar de  
gymzaal om samen goed te bewegen. 
Helaas is dat de afgelopen periode niet mogelijk  
geweest, maar dat wil niet zeggen dat we niet  
heerlijk gegymd en bewogen hebben. 
De ene keer hebben we een wandeling gemaakt, 
de andere keer een spel gespeeld op het veld bij de school en af en 
toe zoeken we ook een keer een heel ander plekje op om te 
bewegen. Leuk om te zien dat een andere omgeving voor veel 
(ander) spelplezier kan zorgen. 
 
 

Koningsspelen: 
Afgelopen vrijdag hebben we zeer enthousiast deelgenomen 
aan de Koningsspelen. 
In een iets andere opzet dan normaal zijn we op het veld bij 
de school fanatiek aan het sporten geweest. Naast de 
buitenspellen, zoals voetbal en estafette, zijn we ook nog fijn 
in de klas bezig geweest.  
Met een leuke quiz en een werkboekje over de 
Koningsspelen hebben we ons deze dag verder prima 
vermaakt. 
 
Vakantie: 
De komende 2 weken gaan we lekker genieten van een 
welverdiende vakantie. 
Daarna gaan we alweer de laatste (lange) periode van het 
schooljaar in. Een periode waarin we ervoor gaan zorgen dat 
we de laatste hoofdstukken uit de methodes nog goed leren 
en klaar zijn om naar groep 5 te gaan. 
Groeten, fijne vakantie en tot over een paar weken, 

Meester Bas 

Groep 5A 
Koningsdag 2021 
Vorige week vrijdag hebben we een super leuke en sportieve dag gehad. We begonnen de dag, in 

sportteams, met het maken van een teamlogo. Eerst een 
schets en daarna het logo vergroten in verschillende delen. 
Daarna konden we punten scoren met de sportquiz. We 
weten nu ook hoe sportief de juffen en meesters zijn! Tot slot 
kwam het aan op de koningsspelen. We mochten voetballen, 
frisbeeën en estafette lopen, met als winnaars: team De 
Kroon! Iedereen heeft genoten en sportief gespeeld! Goed 
gedaan allemaal. 

 

 

 



 

Morgen start de meivakantie. Die hebben we allemaal wel verdiend. 
Geniet ervan en tot over 2 weken! 

Groep 6A 
Afgelopen vrijdag hebben we een geslaagde alternatieve sportdag gehad. Die is 
heel gezellig en goed verlopen en de kinderen hebben zich kostelijk vermaakt. Ze 
hebben allemaal prima prestaties geleverd, waarbij sportiviteit en samenspel 
centraal stonden. 
Hopelijk heeft iedereen deze week kunnen genieten van een gezellige Koningsdag. 
Het weer was in ieder geval schitterend.  

 
Nu nog maar twee dagen te gaan en dan is het meivakantie. Even lekker genieten van vrije tijd en bijtanken 
voor de laatste periode van het schooljaar. 
Vandaag hadden we weer een aantal gezellige activiteiten op het programma staan.  
Er is 's ochtends een digitaal schrijversbezoek, geregeld via de bibliotheek Veldhoven. Na het speelkwartier 

hebben we weer een muziekles, verzorgd door een docent van Art4U. De kinderen 
kunnen al een aantal akkoorden spelen op de ukelele. Heel knap! Aryun uit onze groep 
heeft voor deze week een digitale quiz in elkaar gezet voor de klas. We zijn benieuwd wat 
het gaat worden. In ieder geval heel gezellig, dat is zeker! We willen Aryun bedanken 
voor zijn inzet en enthousiasme! 
                              

Naast deze extra activiteiten gaat het ‘gewone’ programma ook door. Deze week sluiten we het vierde 
thema van Naut af. Vrijdag wordt daarvan de toets gemaakt. Na de vakantie starten we met het laatste 
thema van Meander: ‘Allemaal mensen’. Dit thema gaat over grote steden in Nederland. Tijdens de 
weektaken van de afgelopen weken zijn we bezig geweest met topografie van de verschillende provincies 
van Nederland. Dus de kinderen hebben al veel plaatsnamen voorbij zien komen. 
Bij rekenen zijn we veel bezig geweest met het cijferend vermenigvuldigen, wat nog lastig is voor 
verschillende kinderen. Hierbij blijft het belangrijk om de tafels te oefenen. 
Tijdens het technisch lezen, lessen van Estafette, gaan de kinderen na de vakantie starten met het werken 
aan een project. Met name de kinderen, die in de Estafetteloper werken kunnen daarmee meteen starten. 
Een aantal aangeleerde vaardigheden komt daarbij samen, zoals: lezen, gericht informatie zoeken (project 
‘Find it’ van de bibliotheek), samenwerken, vragen stellen, onderzoeken, et cetera. Als het werkstuk klaar is 
mogen ze dit presenteren aan de klas. Ze kunnen zelf beslissen of 
ze dit individueel of samen met een ander kind willen doen. Al met al 
wachten er weer allerlei gevarieerde opdrachten na de vakantie. 
 
Nu willen wij langs deze weg iedereen een hele gezellige vakantie 
toewensen, met hopelijk ook weer een aantal zonnige dagen. Heel 
veel plezier! Geniet er allemaal van! En alle moeders wensen we 
een hele fijne en gezellige Moederdag!  
                                                 
 
BELANGRIJKE DATA 
Maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei: Meivakantie 
Maandag 17 mei: Luizenpluizen locatie Weldsehei 
Vrijdag 21 mei: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Ariana KB, Isa 3/4B, Lotte 4A, Luuk 8A, Aryun 6A, Roos 8A, Lynn 7B, Tom 8A, Linsey 7A, 
Anton 8A, Livia KC, Níall 7B, Nazarea KC, Anne 7B 

 



 
 
 
 
 

            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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