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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Thuisonderwijs afwezige leerlingen 
De afgelopen weken heb ik de voorschriften in verband met Corona, afspraken wanneer een leerling niet 
naar school mag komen, met u gedeeld,. Gelukkig houdt iedereen zich hier goed aan. Dit betekent wel dat 
er elke dag meerdere leerlingen niet op school zijn, vanwege verkoudheid, hoesten of andere milde 
klachten. Deze kinderen zijn, in de meeste gevallen, niet ziek, maar mogen niet op school komen. Ze missen 
dan alle lessen. Helaas moeten we ervan uitgaan dat de Coronamaatregelen nog voor langere tijd 
gecontinueerd worden. 
Als team hebben we de afgelopen weken onderzocht hoe we deze leerlingen toch een vorm van 
thuisonderwijs kunnen geven. Hiervoor hebben we het volgende afgesproken. 

- Iedere leerkracht bekijkt tijdens het voorbereiden van de lessen voor de volgende dag welke 
(instructie)lessen belangrijk zijn om niet te missen. Voor deze lessen wordt een Teamsvergadering 
aangemaakt. 

- Leerlingen die voor 8.30u ziek zijn gemeld (via mail of telefoon), worden door de leerkracht 
toegevoegd aan deze vergadering(en). Leerlingen die gedurende de schooldag opgehaald worden 
vanwege klachten, kunnen vanaf de volgende dag deelnemen aan de online lessen. 

- In de agenda van het eigen Teamsaccount kan iedere afwezige leerling zien op welke tijd(en) er 
(een) les(sen) gepland staat/staan. 

- Op het afgesproken tijdstip logt de leerling in in Teams en neemt deel aan de vergadering. 
- De leerkracht logt in Teams in via het digibord, zodat het bord gedeeld kan worden en de leerling 

thuis mee kan kijken op het digibord. Daarnaast zorgt de leerkracht ervoor dat er op een tweede 
device in de klas wordt ingelogd, waarbij de leerkracht te horen is, en te zien voor de afwezige 
leerlingen. 

- De leerling thuis kan zo de les in de klas volgen en meedoen. 
Enkele opmerkingen: 

 Het thuisonderwijs is een service die we verlenen voor leerlingen die thuis moeten blijven vanwege 
de maatregelen. Uiteraard is het niet de bedoeling dat leerlingen die echt ziek zijn, deelnemen aan 
de online lessen. Elke ouder maakt zelf de inschatting of deelname wenselijk dan wel haalbaar is. 

 Het is niet mogelijk om werkboekjes of schriften van school mee naar huis te nemen of op te halen. 
Eventuele verwerking kan thuis op een los blaadje gemaakt worden. 

 Uiteraard is het niet toegestaan om de lessen te filmen of anderszins opnames te maken. 
 Het aantal lessen op een dag en de tijdstippen varieert per dag en per groep. Het is niet mogelijk om 

rekening te houden met voorkeurstijden bij het plannen van de lessen. 
 Indien leerlingen na 8.30u afgemeld worden, is het niet meer mogelijk om die dag deel te nemen aan 

het online lesprogramma. 
 Indien er gedurende de dag inlogproblemen zijn, kunnen we u helaas niet helpen. U kunt wel via de 

mail de groepsleerkracht hierover informeren zodat na schooltijd de leerkracht u kan helpen het 
probleem op te lossen. 

Vanaf aanstaande maandag gaan we op deze wijze de afwezige leerlingen betrekken bij de lessen op 
school. Na 3 weken zullen we dit evalueren en eventueel bijstellen. 
Mocht u hier vragen over hebben, dan hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Judith Aust 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Heiackerdag          

Op dinsdag 29 september gaan we weer op ons jaarlijkse schoolreisje!   
Na lang zoeken hebben we besloten om een Coronaproof reisje te 
organiseren naar Cinema Gold in Veldhoven.  
Alle kinderen worden om 8.25 uur op de eigen locatie verwacht. Als de bel 
gaat, gaan alle kinderen naar binnen. Om 9.00 uur vertrekken de kinderen 
van locatie Kanteel te voet naar de Cimena.   
De kinderen van locatie Weldsehei vertrekken iets later.  
 

 
De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen 
voor die dag. Daarnaast mogen de kinderen geen snoep of 
andere zoetigheden meenemen. Wij zorgen voor een 
versnapering en de lunch. We lunchen gezamenlijk op 
school. Wij hebben de TSO afgezegd voor deze dag.  
‘s Middags is er per bouw op de eigen locatie een gezellig 
vervolg van deze feestdag. Om 15.15 uur kunt u uw kind 
ophalen. De BSO gaat door, zoals gewoonlijk. De leerlingen 
worden op hun eigen locatie opgehaald.  
 
Namens de commissie Heiackerdag.  
 
Vanuit de schoolraad 
Vanavond vergadert de schoolraad weer voor de eerste keer dit schooljaar. De laatste vergaderingen 
vonden steeds online plaats. Aanstaande donderdag zal een deel van de schoolraad op school (locatie 
Weldsehei) aanwezig zijn en een deel zal online deelnemen via Teams.  
We stellen donderdag het jaarplan van de schoolraad vast, daarnaast komen o.a. de Covid-19 maatregelen 
en de informatieavonden aan de orde.  
Vastgestelde notulen en de agenda van de maandelijkse vergadering zijn te lezen via de publicatieborden 
en op de website.  
 
Lunchpauze  
We willen u vriendelijk verzoeken de kinderen na de lunchpauze niet voor 13.00 uur naar school te laten 
gaan. Vanaf 13.00 uur is er toezicht op het schoolplein. 
Ook vragen we u om de kinderen geen snoep en koek in de lunchtrommels mee naar school te geven. Op 
school geven we de voorkeur aan een gezonde lunch voor de kinderen.  
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep 3A 
We zijn ondertussen al steeds meer gewend in groep 3. Wat is het fijn en gezellig! 
We leren in een razendsnel tempo meer letters waarmee we woorden kunnen maken. De woorden schrijven 
we, leggen we op de letterdoos, maken we in ons klikklakboekje et cetera. We zijn veel bezig met de letters 
en de woorden! Heeft u hier thuis ook al over gehoord?  

 
Milan laat hier vol trots zien hoe hij door middel van het 
klikklakboekje woorden schrijft op zijn wisbordje.  
Met rekenen hebben we het eerste blok vorige week afgerond. 
Tijdens dit blok leren we onder andere de getal symbolen tot en 
met 12 en we leren dobbelstenen snel aflezen (zonder te tellen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nikki laat zien hoe ze in haar rekenboek werkt. 
 
 
Tijdens de lessen Kwink hebben we het  
gehad over een prettige groep. Wat is dat  
en hoe doen we dat samen?  
In onze groep heten we stagiaire juf  
Mabel welkom! Zij is er elke maandag en  
dinsdag en zal zich binnenkort aan u  
voorstellen in het Cahierke.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 17 september: vergadering schoolraad; 19.30 uur; Weldsehei 
Dinsdag 29 september: Heiackerdag 
Maandag 5 oktober: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN 
Sophie(7A), Ilke (7A) Marianne (7A) Vitori (3/4B) 
 

  

   
 
 

 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 
 

http://www.heiacker.nl/
mailto:heiacker@veldvest.nl

