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VANUIT DE DIRECTIE
Nieuwe richtlijnen aan- en afwezigheid leerlingen
In de persconferentie van afgelopen vrijdag heeft het kabinet de nieuwe richtlijnen gecommuniceerd voor
kinderen in het basisonderwijs.
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve:
 als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona, zoals koorts, benauwdheid, hoesten of
(plotseling) verlies van reuk en smaak;
 als een huisgenoot van het kind last heeft van koorts of benauwdheid;
 als het kind een huisgenoot is van iemand met corona.
Kinderen die op de basisschool zitten hoeven in principe niet getest te worden als ze klachten hebben die
passen bij corona. Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan besluiten uw kind toch
te testen. Ook kinderen die klachten krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand met corona kunnen
getest worden. Tot de uitslag van de test blijven de kinderen uiteraard thuis.
Als bijlage bij dit Cahierke ontvangt u de beslisboom (in het Nederlands en het Engels) die opgesteld is naar
aanleiding van de richtlijnen van het RIVM.
Gelukkig betekent dit dat er veel minder kinderen thuis hoeven te blijven, en het veel minder vaak voortkomt
dat kinderen via Teams de lessen hoeven te volgen. Het blijft belangrijk dat u voor 8.30u op school aangeeft
dat uw kind niet naar school komt. U kunt dit doen door te bellen of door te mailen naar
heiacker@veldvest.nl.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Heiackerdag
Op dinsdag 29 september gaan we weer op ons jaarlijkse
schoolreisje!
We hebben 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.
Jaarkalender
Vandaag krijgen de oudste kinderen van een gezin de jaarkalender mee naar huis.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Nieuws uit de Taalklas
Hallo allemaal,
Ook wij hebben niet stilgezeten de afgelopen weken. We hebben onderdelen van ons lichaam benoemd en
tussendoor Hoofd, schouders, knie en teen gezongen. Elke dag kijken we welke dag het vandaag is en
zingen we het liedje van de dagen van de week: Vandaag is het.....,gisteren was het .....,morgen is het.......
We kijken hoe we ons voelen, laten de uitdrukking die daarbij hoort ook zien of spelen het na, bijvoorbeeld
verlegen, blij, moe. Hoe kijk je als je pijn hebt en als je bijvoorbeeld vrolijk bent of verdrietig?
De kinderen mochten vertellen hoe hun gezin eruitziet, hoeveel broertjes of zusjes ze hebben en of ze ook
nog opa's en oma's hebben. Er kwamen mooie verhalen naar voren.
Bij de kinderen die in groep 3 of 4 zitten, bespreken we welke letters ze hebben geleerd en maken we allerlei
woorden met die letter, die we in een woord-web schrijven of laten leggen op de letterdoos.
De letters die ze tot nu toe geleerd hebben, worden veel herhaald door ze te flitsen. Bij de wat oudere
kinderen zijn we vooral bezig met de betekenis van woorden in een verhaal en komt de spontane spraak
veel aan bod. We drinken gezellig Turkse thee en ondertussen leg ik uit wat termen zijn als vanzelfsprekend,
binnenhalen, de bebouwing en wat is een border. Ook werk ik op locatie Kanteel met kinderen uit de groep
van juf Ellen. We verkennen samen de omgeving en benoemen wat we zien.
Afgelopen maandag heb ik verteld dat de herfst begonnen is en hadden we daarover een gesprekje.
Op dit moment bespreken we ieder dag nieuwe tegenstellingen zoals: dik en dun, warm en koud, open en
dicht, leeg en vol. De kinderen zijn erg enthousiast en komen graag naar de Taalklas.
Juf Michèle
Kleutergroepen
Kleutergroepen KA, KB en KC
Afgelopen week kregen we na schooltijd bezoekjes in de klas. De kinderen vonden het geweldig om mama’s
en papa’s weer een keer in de klas te mogen ontvangen (op 1,5 m afstand van de juffrouw en de andere
ouders). Trots hebben ze de ouders rondgeleid en gemaakte werkjes laten zien.
De oudste kleuters hebben in de Cito-toetsboekjes gewerkt. De E-toetsen
(Eindtoetsen) zijn vorig jaar door de coronaperikelen niet doorgegaan,
daarom hebben we ze nu afgenomen. De resultaten staan in Parnassys.
We hebben de letters –k en –i behandeld in de klas en sinds deze week
hebben we de letter –r als nieuwe letter. Dus mocht er thuis iets te vinden
zijn wat met een –r begint of eindigt, mag uw kind dat meenemen en kunnen
we dat op de letterkast zetten.
Volgende week starten we het nieuwe thema ‘Ridders en kastelen’. Mocht u nog verkleedkleren hebben of
andere spulletjes die we in de klas kunnen laten zien of waar we iets mee kunnen in de kasteelhoek, dan
houden wij ons aanbevolen! Wilt u alles voorzien van de naam van uw kind?
Kleutergroep KA en KB
Er was feestelijk nieuws: Anna en
Jeremiah hebben een broertje gekregen;
hij heet Benjamin.
Vol trots hebben Anna en Jeremiah
de foto’s van hun kersverse broertje aan
de klas laten zien.
Gefeliciteerd met Benjamin!

Kleutergroep KB
Femke is sinds deze week gestart. Welkom in KB Femke!
Kleutergroep KC
In groep KC komt voortaan op dinsdag een stagiaire. Haar naam is Manouk Oudejans. Zij is een eerstejaars
studente van de Fontys in Eindhoven.
Groep 3A
Bibliotheekbezoek
Heb je het al gehoord? Er is een boekenboef gezien in de bibliotheek. Hij heeft lange oren, een witte
pluimstaart en een t-shirt met 'I love books'. Hij wordt verdacht van: stelen van stripverhalen, pikken van
prentenboeken, gappen van dichtbundels, jatten van jongens- en jeugdboeken en is voor het laatst gezien in
het huis van Arthur…
Aanstaande maandag maken we kennis met Koen Konijn. Door opdrachten uit te voeren en sporen te
verzamelen ontdekken we zijn schuilplaats. Tijdens de speurtocht maken we kennis met verschillende
aspecten van de bibliotheek. Lezen, boeken en andere materialen voor beginnende lezers staan tijdens het
bezoek centraal. Kinderen worden wegwijs in de bibliotheek: waar kun je alles vinden en hoe ‘werkt het’ in
deze bibliotheek.
We vertrekken meteen om 8.30 uur naar de bibliotheek. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd op school is en
thuis nog even naar het toilet is geweest?
Bij regen zijn een waterdichte jas en waterdichte schoenen of regenlaarzen erg fijn!
Wist u dat:









We al helemaal gewend zijn aan groep 3?
We inmiddels al 2 kernen van Veilig Leren Lezen hebben afgerond?
Er bij Veilig Leren Lezen ‘zon’ en ‘maan’ kinderen zijn? De kinderen weten zelf al heel knap wie er in
welke groep zit.
We bijna 2 blokken van rekenen hebben afgerond?
We heel mooi kunnen schrijven met echte schrijfletters?
We op de computer werken met Rekentuin en Veilig Leren Lezen?
We zelf de afspraken in de klas hebben bedacht en getekend? Hier houden we ons al erg goed
aan.
Juf Mabel volgende week stageweek heeft? Ze is er dan elke dag!

Groep 4A
Heiackerdag
Dinsdagmorgen gaan we tijdens de Heiackerdag met de hele school naar de film.
’s Middags gaan we in de klas gezellig gezelschapsspelletjes spelen. Het is fijn als uw kind vanuit thuis een
spel meeneemt dat hij/zij graag speelt. Ik zal dit in de klas ook nog met de kinderen bespreken, zodat we er
samen een leuke dag van kunnen maken.
Kinderboekenweek
Komende week start de
Kinderboekenweek en hier zullen we in
de klas natuurlijk regelmatig aandacht
aan schenken.
Gedurende de week zullen er
verschillende activiteiten zijn die met het
thema van dit jaar (‘En toen?’) te maken
hebben.
Verjaardag!
Binnenkort is het weer mijn jaarlijkse feestdag en dat wil ik op vrijdag 16 oktober samen met de groep vieren
met wat leuke activiteiten in de klas en een lekkere traktatie.
Praktische zaken:
Ondertussen zijn er 2 ouders die hebben aangegeven klassenouder van onze groep te willen zijn. Zij zullen
u wellicht benaderen als er op enige manier hulp nodig is op school. De hulpouders voor dit schooljaar zijn
de moeder van Maxxe en de moeder van Teunis.
Meester Bas

Groep 5A
In groep 5 leren we veel tijdens de lessen Meander, Brandaan en Naut.
Zo hebben we al een toets gehad van Meander die ging over het lezen van kaarten en plattegronden.
Nu hebben we het tijdens Brandaan over de ijstijd en de prehistorie. De kinderen vinden het ontzettend
interessant. Hebben ze de papa's en mama's al voor de gek gehouden met de heuvels op de gezichten?
Vorige week hebben we uitgebeeld hoe de ijstijd is ontstaan, vervolgens hebben we dit ook in het Engels
gedaan.
Volgende week dinsdag hebben we Heiackerdag. De kinderen mogen voor het middagprogramma
gezelschapsspelletjes meenemen.
Op woensdag gaan we in onze eigen klas de Kinderboekenweek openen. Het thema dit jaar is ‘En toen?’.
We zullen dus de geschiedenis induiken bij het lezen.
Aankomende week zal meester Pepijn een hele week bij ons in de klas zijn. Heel leuk!

Groep 6A
Komende week start de Kinderboekenweek.
Woensdag 30 september wordt deze geopend
in alle groepen met een verhaal in het thema
En toen? Dit heeft alles te maken met
geschiedenis. In groep 6A gaat het over de
Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog komt ook aan bod in de
methode Brandaan. Anne Frank staat hierbij vooral centraal.
Als er kinderen zijn, die nog boeken, foto’s of ander materiaal thuis
hebben over het thema van de Kinderboekenweek, kunnen ze dit
komende week meenemen. In de weektaak kunnen de kinderen werken aan opdrachten, die te maken
hebben met verschillende periodes uit de geschiedenis. Bijvoorbeeld opdrachten over ridders en kastelen.
Daarnaast zijn we bezig met het thema herfst, wat veelal in het Engels
wordt aangeboden.
In het scrapbook gaan we in het Engels schrijven over de herfst en
uiteraard wordt er ook veel gesproken in het Engels.
De kinderen maken een knip- en plaktekening over de herfst. Zo kunnen
we de klas met herfstkleuren aankleden
Op de thematafel liggen al veel spullen, die de kinderen hebben
meegebracht.
Komende week wordt de toets van Brandaan over de VOC afgenomen
en daarna starten we met het eerste thema van Naut (Natuur en
techniek): ‘Natuurlijke verschijnselen’.
Inmiddels zijn de CITO- toetsen (E5) afgerond, waarvan u de resultaten in Parnassys kunt zien. De
groepsplannen worden daarop aangepast. In de week van 5 oktober wordt er een begin gemaakt met de
spreekbeurten en boekbesprekingen. Voor de voorbereiding liggen er stappenplannen klaar in de klas, die
de kinderen mee kunnen nemen. Deze bieden houvast bij het opzetten van de presentaties. Een PowerPoint
mag wel, maar is niet verplicht. We zijn benieuwd wat voor informatie we allemaal gaan horen en zien. Wij
wensen alle kinderen veel succes en plezier bij de voorbereiding.
Woensdag 30 september heb ik mijn eerste Bapo- dag van dit schooljaar. Dan is Annemieke Reniers in de
groep. Zij werkt momenteel op locatie Kanteel in groep 3/4B.
Groep 7A
Beste ouders en leerlingen van De Heiacker,
Mijn naam is Iris Rutten, ik ben 18 jaar en ik kom komend jaar stagelopen op De
Heiacker. Ik heb er onwijs veel zin in! Ik studeer aan Hogeschool de Kempel in
Helmond en ik zit momenteel in mijn eerste jaar. Hiervoor heb ik met de succes de
opleiding Onderwijsassistent mogen afronden. Ik hoop dat we samen een gezellig,
maar vooral ook leerzaam jaar tegemoet gaan! Ik heb voor mijn vorige opleiding al
veel stage gelopen, dus dat gaat vast van pas komen! Ik kijk er heel erg naar uit en
wie weet tot ziens in de wandelgangen. Tot snel!
Groetjes: Iris Rutten

Groep 7 en groep 8
Kinderpostzegelactie 2020:
Voor kinderen, door kinderen!
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020, van 23 t/m 30 september, zetten
de groepen 7 en 8 zich in om kinderen te helpen aan een veilig thuis.
Uiteraard willen we de kinderen veilig op pad laten gaan. Met de geldende
maatregelen zijn er daarom vanuit stichting Kinderpostzegels diverse
manieren ontwikkeld om zowel fysiek als digitaal langs de deuren te gaan.
1. Persoonlijke videoboodschap
Stichting Kinderpostzegels gaat digitaal! Voor het eerst krijgen kinderen
dit jaar de mogelijkheid om de producten van de Kinderpostzegelactie met
een persoonlijke videoboodschap digitaal te verkopen.
Via een persoonlijke pagina kunnen kinderen hun eigen videoboodschap
opnemen en deze doorsturen naar familie, vrienden en kennissen.
Bovendien kunnen zij via hun persoonlijke pagina de bestellingen en
verkopen overzichtelijk bijhouden. Dus hoe leuk is het als er bestellingen
binnen komen via de verstuurde videoboodschappen!
2. Verkoopbox
Ieder jaar stemt het straatbeeld vrolijk door kinderen die langs de deuren gaan om producten van de
Kinderpostzegelactie te verkopen. En wie kent de bekende deurzegels op de deuren niet? Ook dit jaar zullen
de kinderen van deur tot deur gaan. Maar met gepaste afstand! Vanwege de geldende 1,5 meter maatregel
kunnen de kinderen dit jaar op pad met een speciaal ontworpen verkoopbox.
3. Bestelformulier door de brievenbus
Het kan natuurlijk gebeuren dat kinderen niet mogen aanbellen of dat er niemand thuis is. Dan kan een kind
het bestelformulier achterlaten in de brievenbus en kan de bewoner alsnog bijdragen aan een veilig thuis
voor ruim 90.000 kinderen.
Wij wensen alle kinderen veel plezier en succes bij kinderpostzegelactie 2020!
Met vriendelijke groet,
Martijn Legius, leerkracht groep 7A
BELANGRIJKE DATA
Dinsdag 29 september: Heiackerdag
Woensdag 30 september: Start Kinderboekenweek
Maandag 5 oktober: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Bram (5/6B), Koen (3/4B), Julia (3A), Angelina (3/4B), Leo (KB), Roman (7A)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
BIJLAGEN:
Beslisboom verkouden kinderen (Nederlands en Engels)
Info vanuit De Brede School Veldhoven
Info vanuit Jongerenwerk Veldhoven

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

