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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Maatregelen Corona 

In de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van 

het CVID-19 virus tegen te gaan. Voor ons als school  betekent dit geen extra maatregelen, behalve dat we 

als team onze bijeenkomsten weer vaker online doen samen of in kleinere groepjes. Oudergesprekken 

plannen we in overleg met u online of toch op school, afhankelijk van het aantal deelnemers aan het 

gesprek. De afspraken voor kinderen en ouders blijven hetzelfde. 

 

Studiedag en studiemiddag 

Vorige week maandag was er een studiedag op school en gistermiddag hadden we een studiemiddag. 

Vorige week hebben we gewerkt aan de analyses van de citotoetsen die vorige maand zijn afgenomen en 

hebben de leerkrachten het aanbod voor de komende tijd gepland in het groepsplan. Er is goed gekeken 

samen met het zorgteam welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften de verschillende leerlingen hebben 

en hoe we hieraan tegemoet kunnen komen. 

Gisteren hebben we een studiemiddag gehad met als onderwerp de doorgaande lijn Engels. De onderbouw 

heeft een workshop gevolgd van Lauren Salomons (www.spelenmetengels.nl) en de leerkrachten van de 

bovenbouw zijn met elkaar aan de slag gegaan om het aanbod Engels voor de komende periode te plannen. 

Wij wensen u allen een fijne vakantie en geniet van de mooie herfstkleuren! 

Met vriendelijke groet, 

 

Judith Aust 

Directeur 

 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Luizenpluizen  
In de eerste week na de herfstvakantie zullen de kinderen worden gecontroleerd op luizen en neten.   
Locatie Weldsehei: 
De luizencontrole vindt plaats op maandag 26 oktober.  
Locatie Kanteel: 
De luizencontrole vindt plaats op vrijdag 30 oktober.  
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.  
De ouders die de controle doen, houden zich uiteraard aan alle richtlijnen vanuit het RIVM. 
  
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep KA en KB  
Wat fijn dat zoveel ouders en opa’s en oma's mee hebben kunnen kijken met onze viering van afgelopen 
vrijdag! De kinderen waren supertrots op hun optreden. We hebben begrepen dat het beeld soms haperde. 
Dat heeft waarschijnlijk te maken met de internetverbinding. Het kan helpen als iedereen zijn camera (en 
uiteraard microfoon) uitzet. Het was ook flink druk met zoveel mensen die mee wilden kijken. Al met al was 
het voor de kinderen en voor ons een geslaagde viering. Hopelijk heeft u er ook van genoten!  

Vandaag hebben we weer een muziekles gehad van Art4U. De muziekschool 
verzorgt elke twee weken een muziekles voor de kleutergroepen. De lessen zijn 
superleuk en aangepast aan onze thema’s!  
  

http://www.spelenmetengels.nl/


  
Groep KB 
Wat is het thema ‘ridders en kastelen’ toch een 
succes! De kinderen hebben al prachtige schilden 
gemaakt. We hebben weer een brief gekregen van 
koning Arthur. In de brief staat een nieuwe opdracht:  
het maken van ridderhelmen en jonkvrouwmutsen.  
Deze week zijn we gestart met de ridderhelmen. Nog 
eventjes hard werken en dan zien we er uit als echte 
ridders en jonkvrouwen.  
Dan kunnen we de prinses gaan bevrijden! 

  
 
 
Ook gaan we kastelen met kantelen, torens en een poort bouwen in de 
bouwhoek. Om goed te weten hoe een kasteel eruitziet hebben we 
een prachtig kasteel in onze klas staan. Natuurlijk mogen we ook spelen 
met het kasteel, de ridders en de kasteelattributen.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 3A 
Volgende week is het alweer herfstvakantie. Wat zijn de eerste weken van groep 3 toch voorbij gevlógen.  
De kinderen hebben ontzettend veel geleerd en kunnen al heel goed lezen en rekenen. We zijn enorm trots 
op jullie, kanjers van groep 3A!   
Om ervoor te zorgen dat de kinderen ook in de vakantie lezen, hebben ze een leesbingo meegekregen. 
Deze mogen de kinderen maandag of dinsdag na de vakantie weer mee terug naar school brengen. De 
kinderen krijgen dan een kleine beloning.   

  
Afgelopen dinsdag hebben we schrijfster Lizzy van 
Pelt op bezoek gehad. Zij heeft de kinderen verteld 
hoe boeken geschreven worden en de kinderen 
hebben haar hele leuke vragen gesteld. We hebben 
ook een heuse 'en toen' quiz gespeeld en bij ’alle 
vragen goed’ konden we een boek voor de school 
winnen. Of dat gelukt is...? NATUURLIJK IS DAT 
GELUKT!  
  
 
 
 
 
 

Om de dag hebben we in groep 3 een dictee om de geleerde letters 
en woorden te oefenen. Sinds deze week hebben de kinderen 
een dicteeschrift. Ze hebben geleerd wat een kantlijn is en ook  
de schrijflijn en hulplijnen kennen we.   
Het eerste dictee is een feit en de juffen zijn heel wat stickers 
armer... wát een knappe kinderen in groep 3!  
  
We wensen iedereen een superfijne vakantie en tot volgende week!  
 
Juf Evy en juf Birgit   
  
 
 
 



BELANGRIJKE DATA 
Maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober: Herfstvakantie 
Maandag 20 oktober: Luizenpluizen locatie Weldsehei 
Vrijdag 24 oktober: Luizenpluizen locatie Kanteel 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN 
Daan (8A), Bianca (4A), Riley (7A), Genesis (3/4B), Jelle (3A), Joshua (4A), Sophia (KC), Koen (3/4B) Niels 
(4A), Romy (3A) 

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 
 

http://www.heiacker.nl/
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