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VANUIT DE DIRECTIE
Corona
De afgelopen week heb ik u twee keer een mail gestuurd met de mededeling dat een ouder van een kind
positief getest is op corona. In beide gevallen was duidelijk dat er op onze school geen risico was op
verspreiding van het virus. We vinden het fijn als u als ouder het aan ons doorgeeft als de uitslag van een
coronatest in uw gezin positief is. In contact met u en de GGD stemmen we dan samen af wanneer uw kind
weer naar school mag komen.
Ik krijg nog regelmatig vragen van ouders over aan- en afwezigheid van kinderen als er klachten zijn bij het
kind of een gezinslid, en het volgen van de online lessen.
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.
Wat betreft het volgen van de online lessen, merken we dat soms ook leerlingen die echt niet fit zijn, mee
willen doen aan de online lessen.
 Kinderen die niet fit genoeg zijn om naar school te komen, kunnen ook niet deelnemen aan de
online lessen. De enige uitzondering hierop betreft kinderen die alleen last hebben van hoesten
en/of last hebben van verlies van reuk en smaak.
 Kinderen die thuis zijn vanwege een gezinslid met koorts of benauwdheid, of een gezinslid met
corona, kunnen uiteraard wel deelnemen aan de online lessen.
 Wilt u bij de afmelding (telefonisch of per email) duidelijk vermelden wat de reden is van afmelding?
Instroomgroep nieuwe kleuters
Veel ouders kiezen voor De Heiacker als basisschool voor hun kinderen. Dat vinden wij heel erg fijn! Op
locatie Weldsehei zijn de twee kleutergroepen al aardig gevuld. Vandaar dat we na de kerstvakantie een
nieuwe instroomgroep gaan maken op locatie Weldsehei. Alle leerlingen die na de kerstvakantie op locatie
Weldsehei instromen als jongste kleuter, gaan naar deze groep, groep KD. De leerkrachten van deze groep
worden juf Hannie (nu in groep 5/6B, 5A en 3/4B) en juf Annemieke (zij vervangt juf Romy nu).
Op locatie Kanteel is in groep KC voldoende ruimte om in te stromen, de rest van het schooljaar.
Aula Weldsehei
Al eerder berichtte ik u over een nieuw ontwerp voor de aula op de Weldsehei.
De bedoeling is dat er een ruimte wordt gecreëerd waar met een hele groep
gewerkt kan worden, op verschillende manieren en plekken. Ondertussen is het
ontwerp definitief en wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan de
verschillende onderdelen van de aula. Hier alvast een klein tipje van de sluier…
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Vanuit de Schoolraad
Vanavond vergadert de Schoolraad weer. In verband met de nieuwe maatregelen zal de vergadering weer
geheel online plaatsvinden.
Uiteraard bespreken we de Covid-19 maatregelen. Daarnaast staan o.a. de leerling-resultaten en Brainport
(Co-ontwikkeling met het bedrijfsleven) op de agenda. Inmiddels heeft zich een nieuwe ouder aangemeld
voor de schoolraad: Jasper Kuijper, van harte welkom bij de schoolraad!

We zijn nog steeds op zoek naar versterking, met name ouders van locatie Weldsehei. Mocht u interesse
hebben, neem dan contact op met een van de schoolraadleden of stuur een mailtje
naar srdeheiacker@gmail.com.
Gezocht
Mijn zwarte jas met een blauwe balk
De jas is van Paris Saint Germain
Wie heeft hem gevonden?
Teunis uit groep 4A

NIEUWS UIT DE GROEPEN
De Taalklas
De kleuters
De kleuters hebben afgelopen week zaadjes van de esdoorn bekeken. Je kunt de zaadjes op je neus
plakken, dat is een heel grappig gezicht! We gooiden ze ook in de lucht en dan vliegen ze als helikopters,
dus zongen wij:
Helikopter, helikopter,
mag ik met je mee omhoog?
Hoog in de wolken wil ik wezen,
hoog in de wolken wil ik zijn.
Helikopter, helikopter,
vliegen is zo fijn.
De kinderen brengen vruchten van de herfst mee, zoals een grote dennenappel, noten, beukennootjes en
wilde kastanjes. Spelenderwijs leren we de namen van de vruchten en herfstverschijnselen. Onlangs vloog
er een langpootmug in ‘ons lokaal’. Ik legde de kinderen uit dat dit nuttige dieren zijn en dat ze ons geen
kwaad doen.
Ik lees Een held op sokken, een boek van de Kinderboekenweek, voor, zodat de kinderen het boek dat de
juf voorgelezen heeft in de klas, nogmaals horen.
Groep 3/4
Wij hebben een grote poster gemaakt met tekeningen die horen bij het thema ‘Ridders en kastelen’. We
benoemen de verschillende tekeningen nog eens extra, zodat de kinderen heel vaak dezelfde woorden
herhalen en horen.
Groep 7
Met de twee meisjes uit groep 7 bespraken we het bezoek van Bureau Halt aan onze school.
Wat is een strafblad en wanneer krijg je een strafblad? Wanneer moet je naar Bureau Halt?
Pesten op internet, hoe ga je er mee om en waar moet je extra op letten?
Ook oefenen we woorden uit Vloeiend en Vlot. We lezen om beurten een stuk tekst voor en bespreken
woorden en zinnen als: verliefdheidsvlinders, grabbelt, zijn hart schiet in zijn keel, de aanhanger, uit de
aanhanger geslingerd, het asfalt, een wals, blèrt.
Afscheid van Radu;
Gisteren namen we afscheid van Radu uit groep 4A. Hij gaat verhuizen naar Weert. Radu heeft veel geleerd
bij ons op school en ook veel plezier gemaakt We wensen Radu veel plezier en succes op zijn nieuwe
school. Je was een gezellige jongen in de Taalklas, Radu!
Juf Michèle
Alle kleutergroepen
De viering die vrijdag 9 oktober om 11:30 uur gepland staat, zal online plaatsvinden voor de groepen KA en
KB. In de agenda van teams komt een vergadering waar u bij kunt aansluiten. We gaan dan live optreden!
We zijn al flink aan het oefenen in de klassen! De viering van de groepen KC en 3/4B vindt vrijdag 16
oktober plaats.

Groep KA
Afgelopen woensdag zijn we gestart met
ons nieuwe thema ‘Ridders en kastelen’.
De klas is omgetoverd tot een kasteel
met kantelen en torens. De kinderen
hebben samen met de juf kroonluchters
met kaarsen gemaakt. In de bouwhoek
worden kastelen gebouwd en in de
huishoek liggen kostuums voor ridders en
jonkvrouwen. De kinderen genieten er
enorm van. Er gebeurde ook iets
bijzonders!
We kregen een brief van koning Arthur. De brief vertelde ons dat er een prinses
vastzit in een hoge toren, maar de koning weet niet waar.
De koning vraagt of wij kunnen helpen. Nou, dat willen wij wel!

De kinderen vonden in de aula een toren. Zou de prinses daarin kunnen zitten?
We gingen met alle kleuters op zoek naar de sleutel. We hebben verschillende
sleutels geprobeerd. Gelukkig vonden we dinsdag de sleutel die op de toren past!
We vonden weer een brief van koning Arthur. Hoe zal dit verdergaan?
De komende weken zullen de kinderen leren om echte ridders en jonkvrouwen te
worden. Hopelijk kunnen we zo helpen om de prinses te redden. Deze week
beginnen we met het maken van onze wapenschilden. De kinderen maken ook
een tekening van het thema in hun tekenmap.

Groep 6A
Afgelopen week zijn we voor de eerste keer weer gaan gymmen in de
sporthal. Veel kinderen hebben hier naar uitgekeken. Ze waren dan ook erg
enthousiast en hebben flink gesport. Een paar kinderen hadden geen
handdoek bij zich. Hopelijk denken zij daar de volgende keer wel aan.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we het
uitgebreid over de Tweede Wereldoorlog gehad. De
filmpjes en fragmenten over onder andere Anne Frank maakten indruk op de kinderen.
Het boek Buiten is het oorlog van Janny van der Molen wordt de komende week nog
verder voorgelezen. Ook de serie 13 in de oorlog wordt de komende weken in de klas
vervolgd. Een aantal kinderen wil graag voorwerpen die betrekking hebben op dit
onderwerp meebrengen naar school. Uiteraard wordt daar, ook na de
Kinderboekenweek, nog aandacht aan besteed.
Deze week starten we met de boekbesprekingen en spreekbeurten. De kinderen die
dit nog gaan voorbereiden, kunnen achter in de klas een voorbereidingsformulier
(stappenplan) meenemen. Deze week zijn we gestart met het eerste thema van Naut
(natuur en techniek): natuurlijke verschijnselen. De kinderen leren over onderwerpen
als energieomzetting en geluid. Er wordt uitgelegd en besproken hoe alledaagse verschijnselen ontstaan en
hoe iets werkt. Veel kinderen ervaren eyeopeners!
Deze en komende week werken de kinderen in de weektaak nog
verder aan de opdrachten, die te maken hebben met de
Kinderboekenweek. Na de herfstvakantie starten ze met een nieuwe
weektaak.
En nu … op naar de laatste week voor de herfstvakantie. Wat gaat
de tijd toch snel!

Groep 8A
Op dinsdag 13 oktober stond de minischooldag 'Ik op het Sondervick' gepland voor groep 8. Gezien de
ontwikkelingen rondom het Corona-virus en de aangescherpte maatregelen, hebben wij er als school voor
gekozen om op 13 oktober niet naar het Sondervick College te gaan.
BELANGRIJKE DATA
Donderdag 8 oktober: Online vergadering Schoolraad; 19.30 uur
Vrijdag 9 oktober: Online viering van de groepen KA, KB.
Vrijdag 16 oktober: Viering KC en 3/4B; 11.30 uur
Maandag 19 oktober t/m 23 oktober: Herfstvakantie
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN
Katelyn (KA), Fiep(5A) Willem (6A), Indy (KA), Nikki (3A), Melody (8A)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
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

