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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Maatregelen Corona 
Afgelopen maandag is in een persconferentie een aantal nieuwe maatregelen afgekondigd in verband met 
Corona. Voor ons als basisonderwijs verandert er niet veel met deze nieuwe maatregelen. 
Wel valt ons weer op dat op de speelplaats van de Weldsehei het wel heel erg druk is met ouders. En niet 
alleen druk, maar er zijn ook nogal wat ouders die geen afstand houden van elkaar.  

 Wij verzoeken u met klem om de 1,5 meter afstand goed te bewaren.  
 Kan uw kind alleen naar school komen? Laat hem/haar dan ook alleen naar school gaan.  
 Brengt u uw kind(eren) alleen naar school, niet met 2 of meer personen. 
 Kom niet te vroeg. Om 8.25u en 13.10u gaat de eerste bel en gaan de leerlingen naar binnen. Het is 

niet de bedoeling dat u of uw kinderen al om 8.15u of 13.00u op school zijn. 
 Zodra uw kind(eren) binnen zijn, verlaat u de speelplaats. 
 Speciale aandacht voor de route naar Korein, wilt u er rekening mee houden deze looproute vrij te 

houden en zorgen dat deze veilig toegankelijk is voor de ouders van de baby’s en peuters? 
Samen zorgen we voor een zo veilig mogelijke omgeving voor iedereen! 
 
Heiackerdag 
Afgelopen dinsdag zijn alle leerlingen naar de bioscoop geweest. De kleutergroepen hebben de film Big Trip 
gekeken. Tot mijn verbazing ben ik er vanochtend op geattendeerd dat de film voor 6 jaar en ouder is. 
Navraag bij de Heiackerdagcommissie (waar 3 leerkrachten en 1 ouder in zitten), leert dat zij op basis van 
de beschrijving (zie hieronder) en het bekijken van de trailer in overleg met de bioscoop deze film hebben 
uitgezocht. 
Een onhandige ooievaar bezorgt de schattige baby Panda op het verkeerde adres. Beer, Eland, Tijger en 
Konijn vangen baby Panda op, en beginnen aan een spannende tocht vol hilarische momenten! Zal het hen 
lukken om baby Panda veilig thuis te brengen? Big Trip is één vrolijke beestenboel voor jong en oud! 
 
Uiteraard had dit niet mogen gebeuren en had de commissie de leeftijdsindicatie moeten volgen.  
Mocht u nog meer informatie willen, of vragen hebben, kunt u contact opnemen met mij. 
 
Toiletten Weldsehei 
Heeft u al iets van uw kinderen gehoord over de nieuwe toiletgroepen?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hierboven ziet u de toiletten van de kleutergroepen. 
En op de volgende pagina de toiletten van de bovenbouw. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Studiedag 5 oktober 
Vanwege de studiedag zijn alle leerlingen op maandag 5 oktober vrij. 
 
Heiackerdag 2020.  
Dinsdag was het dan zo ver: De Heiackerdag! Gelukkig hebben we een veilig schoolreisje kunnen 
organiseren. Dat hadden de kinderen wel verdiend.  

We zijn met de hele school naar Cinema Gold 
geweest. Gezellig met zijn allen zijn we er samen 
naar toe gelopen. Natuurlijk hebben we rekening 
gehouden met alle veiligheidsvoorschriften.   
 
De films.  
Groep KA, KB en KC hebben gekeken naar de 
film Big trip. De groepen 3 t/m 5 en 5-6B hebben 
gekeken naar de film Lassie en de groep 6A t/m 
8 hebben gekeken naar de film Scoob!. Terwijl 
de kinderen lekker konden snoepen van het 
lekkers in de surprisebox hebben ze genoten van 
de films.  
 
 
Nadat de kinderen, juffen en meesters 
terugliepen naar school, hadden zij wel een 
lekker frietje verdiend.  

Op elke locatie stond een frietkar. Na het smullen hadden alle groepen een middagprogramma.   
Zo heeft de onderbouw kunnen genieten van een poppenkastvoorstelling en het spelen van spelletjes,  
de groepen van de middenbouw hebben gezelschapsspelletjes gespeeld en de bovenbouw speelde de 
Heiackerquiz. Het was een geslaagde dag en de kinderen, juffen en meesters hebben genoten!   
 
Centrum voor Jeugd en gezin 
Op 5 oktober vindt het spreekuur vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin geen doorgang. 
Mocht u vragen hebben of Jesse van Keersop willen spreken, kunt u maandag tussen 8.30 en 9.30 uur 
contact opnemen met haar: 088 0031198 
 
Nieuws vanuit de GGD: Hoezo, geen wifi?! 
Webinar over opvoeden in een wereld van social media en internet 
 
YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn er maar druk mee. Veel contact vindt online plaats. 
En ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als ouder van een kind in de bovenbouw kun je niet meer met alles 
meekijken, maar hoe houd je dan toezicht? Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je daarin? 
 
Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding van Bureau 
Jeugd & Media, ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Je krijgt een goede indruk van 
wat ze online doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op moeten letten. Ook reikt Evelyn tips 
en handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die dit met zich meebrengt.  



Zoals gedoe in de whatsapp groep of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat je daarover met je kind en welke 
afspraken kun je maken? 
 
WANNEER: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur 
VOOR WIE: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool AANMELDEN: www.ggdbzo.nl 
Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch contact opnemen 
met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 31 474. 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Groep KC 
Afgelopen week hebben we hard gewerkt en de ontwikkelingsmaterialen uit de kast zijn goed gebruikt. 
Buiten ontstond een experiment waarbij werd onderzocht hoeveel spullen er in een plastic mand zouden 
blijven liggen als deze mand heel snel werd rondgezwierd door de lucht. Hoe snel moet je hem dan laten 
draaien en hoe ga je dat doen? De oplossing werd gevonden door een touw door de handvatten te steken 
en dan hard te trekken en draaien. Het lukte!  
Dinsdag vierden we De Heiackerdag.  

We genoten in de bioscoop en natuurlijk van de 
frietjes! ‘s Middags speelden we poppenkast en Jan 
Klaasen en Katrijn, een agent en een boef waren 
erbij! We speelden ook nog lekker in het zonnetje 
buiten op het grote veld met de glijbaan.  
 
Deze week starten we met de Kinderboekenweek en 
we lezen het verhaal ‘Held op sokken”. Mocht u nog 
leuke verkleedkleren hebben voor ridders of 
prinsessen dan houden wij ons aanbevolen. 
Ondertussen hebben we gehoord dat enkele 
kinderen van KC vaders hebben die vroeger ooit 

ridder zijn geweest.  Ze hebben zelfs strijd gevoerd tot in Carcasonne! Natuurlijk wonnen deze ridders en 
hebben ze veel goede daden verricht. Helaas hebben ze inmiddels besloten hun ridderwerkzaamheden te 
stoppen...  
Er schijnt zelfs een moeder te zijn die ooit prinses was! Door de Coronamaatregelen is het helaas niet 
mogelijk om deze ridders en prinses in levende lijve te kunnen aanschouwen, maar mochten er nog leuke 
foto’s zijn van de vaders in ridderkostuum, of moeders in een prinsessengewaad, dan willen wij die heel 
graag zien! Dat kan als u ze uploadt in Teams.  
 
Maandag is het studiedag, de kinderen zijn dan vrij.  
 
Gehoord: Een leerling vertelt dat zijn vader ooit ridder was en zijn moeder in het verleden een prinses. Een 
andere  leerling reageert: “Nou, dan heb jij wel héél veel geluk gehad!” Hij denkt vervolgens even na en zegt 
dan: “Maar gelukkig heb ik een papa die mij zwemles kan geven en sport kan leren, dat is ook heel wat!” 

 
Groep 3A 
Maandagochtend gingen we al vroeg op pad en brachten we een 
bezoek aan de bibliotheek. Na een spannend verhaal van Koen Konijn 
zagen we dat in de bibliotheek een deel was afgezet door een agent. De 
boekenboef zou misschien ergens verstopt zitten....   

 
We zochten naar boeken, wortels 
en letters. De letters vormden een 
woord, het woord gaf aan waar de 
boekenboef verstopt zat. En we 
vonden hem, in de kast bij de 
stripboeken! Als afsluiting hebben 
we zelf boeken uitgezocht, die we 
lekker op de bank mochten lezen. 
Het was een geslaagde ochtend, 
dankjewel Bibliotheek Veldhoven!  

 
 
 
 
 



 
Groep 3/4B  
Afgelopen week stonden er twee leuke activiteiten op de planning. Dinsdag gingen we met de hele 
school naar de bioscoop en zagen we de film Lassie. Menig kindje heeft een traantje moeten laten. Tussen 
de middag hebben we gezellig samen frietjes gegeten en daarna gezelschapsspelletjes gespeeld.   

                                               
Gisteren hebben we als start van 
de Kinderboekenweek 2020 met het thema: En toen? 
naar het kampvuurverhaal Het 
misbaksel geluisterd. Wat een teleurstelling als de zo 
moeizaam gevormde pot scheef uit het vuur komt. 
Maar soms maakt juist zo’n onvolkomenheid het 
werkstuk waardevol. Tijdens deze opening heeft onze 
klas het boek De Gorgels en toen? gekregen. Dat 
komt mooi uit want de schrijver Jochem Myjer is erg 
geliefd in onze klas.   
 
 

 
In de Kinderboekenweek gaan we de kinderen van groep 4 het principe van boekbesprekingen 
uitleggen. Eind vorig jaar hebben enkele kinderen al een boekbespreking gehouden dus dit is niet meer 
helemaal nieuw. Dit jaar is het de bedoeling dat alle kinderen van groep 4 aan de beurt komen. Voor de 
voorbereiding liggen er stappenplannen klaar in de klas. De kinderen kunnen de stappenplannen 
meenemen. Deze bieden houvast bij het opzetten van de presentaties. Een PowerPoint mag wel, maar is 
niet verplicht.   
 
We blijven nog even met onze neus in de boeken want dinsdag 13 oktober komt 
schrijfster Lizzy van Pelt naar onze school. Tijdens haar bezoek vertelt ze niet 
alleen over hoe een dag van een kinder- boekenschrijver eruitziet maar ze zet 
de kinderen ook aan het werk. Ze stelt vragen en doet leuke spellen met 
taal. Lizzy heeft al heel veel kinderboeken op haar naam staan en daarnaast 
schrijft ze ook theater- teksten en liedteksten. Maar het blijft niet alleen 
bij schrijven, ze beleeft ook veel plezier aan het grafisch ontwerpen van folders, 
brochures en boeken waaronder een folder voor de bibliotheek.    
Het schrijversbezoek vindt plaats in de aula van locatie Weldsehei. We 
willen meteen om 13.15 uur vertrekken. De kinderen moeten dus op tijd op 
school zijn!  
 
Natuurlijk wordt er ook nog hard gewerkt in de klas. In groep 3 is het splitsen/delen van getallen onder de 12 
aan de orde geweest en we hebben kennisgemaakt met het ‘busmodel’. Een voorloper voor het optellen en 
aftrekken van getallen. Dit gaat al best goed!   
In de rekenlessen van groep 4 hebben we het over handig rekenen tot de 100 en tellen we in sprongen: een 
voorloper op de keersommen. De eerste aanzet voor de keersommen is aan bod geweest: het tellen van het 
aantal groepjes en daaruit de keersom bepalen. Ook hebben we een keersommentafel van materialen 
waarin je een keersom ziet. Bijvoorbeeld: een eierdoos heeft 2x5 vakjes. De kinderen mogen hiervoor nog 
steeds materialen meebrengen.  
2 ouders 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 Maud 
(groep 4) en de moeder van Sam (groep 4).  

  
Groep 5/6B 
Mijn naam is Julia, ik kom uit Duitsland, en ik loop voor een paar weken 
stage bij meester Berty. Ik zit nu in het laatste jaar van de internationale 
PABO in Meppel en wil terwijl ik hier ben mijn scriptie schrijven.  
In de afgelopen drie jaar heb ik vanwege mijn internationale studie 
ervaring op gedaan in Nederland en in het buitenland. Naast stages in, 
Meppel, Gemert en Boekel ben ik ook in Peru en heel even in Japan 
geweest om stage te lopen. Tijdens deze stages heb ik steeds meer 
ervaring en zin in dit beroep gekregen waardoor ik nu heel gemotiveerd 
ben om bij jullie kinderen in groep 5/6 nog meer ervaring op te doen.  
 
Groetjes, Julia 

 
 
 



Groep 8A, geschreven door Mariël en Kyan  
Door covid-19 konden we helaas niet naar kamp, maar in plaats daarvan hebben we leuke activiteiten 
gedaan.  
 
Op maandag gingen we fietsend naar het bos. Daar deden we levend kwartet, douane en omgekeerd 
verstoppertje. We hebben ook in het bos geluncht.   
 
Op dinsdag begonnen we met boot-camp, en daarna hadden we schoolontbijt. Het was heel gezellig. Na het 
schoolontbijt fietsten we met een omweg van een uur naar het Witven om minigolf te doen. Aan het einde 
van het minigolven was er een prijsuitreiking voor de winnaars. Daarna fietsten we weer terug naar school.   
 
Op woensdag hebben we de laatste activiteiten gedaan.   
We begonnen met bingo spelen, en we rondden af met jongens tegen de meisjes. Voor elke bingo kreeg de 
winnaar een snoepje, en bij de laatste ronde konden we de hoofdprijs winnen. Bij jongens tegen de meisjes 
hadden de jongens gewonnen met en klein verschil, maar het was nog steeds heel leuk.   
 
 Mariël en Kyan uit groep 8A   
 
BELANGRIJKE DATA 
Maandag 5 oktober: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
Donderdag 8 oktober: Vergadering schoolraad; 19.30 uur 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Jiaohan (4A) Ruben (4A) Bas (4A) Lucas (8A) Mats (3/4B) Faye (7A) Suri (7A) Mels (KB) Floor (8A) 

   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

