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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Maatregelen COVID-19 
Afgelopen vrijdag was er een persconferentie, waarin nieuwe maatregelen zijn aangekondigd. Voor ons als 
school verandert er niet heel veel. We waren en zijn heel zorgvuldig in het bewerkstelligen van een zo veilig 
mogelijke school. Dit doen we samen met de kinderen en met u. 
Het belangrijkste voor nu is dat we ouders nogmaals dringend verzoeken om een mondkapje te dragen als 
zij in de school zijn. 
Gelukkig kon het bezoek aan het Sintkasteel vandaag, na de nodige voorzorgsmaatregelen, wel gewoon 
doorgaan voor de groepen 3 en 4. De vieringen van de verschillende groepen zullen voorlopig nog online 
plaatsvinden. Per activiteit kijken we heel goed wat er nodig is om deze door te kunnen laten gaan. 
 
Mocht u of uw kind positief getest worden, vragen we u vriendelijk dit door te geven aan mij via 
j.aust@veldvest.nl, met een cc aan de leerkracht van uw kind. Ik neem dan telefonisch contact met u op voor 
verdere afstemming.  
 
Oproep tot het betalen van de ouderbijdrage 
Alle oudste kinderen krijgen vandaag een brief mee naar huis met hierin informatie over de betaling van de 
ouderbijdrage. Zoals in de brief vermeld, ontvangt u vandaag via Parro een betaalverzoek. Graag uw 
aandacht hiervoor. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 

Inloopspreekuur Centrum voor jeugd en gezin 

Hallo ouders, opvoeders en leerkrachten, 

Graag wil ik me aan u voorstellen. 
Mijn naam is Britta Meerveld en ik ben werkzaam als jeugdverpleegkundige bij 
de GGD Brabant Zuid-Oost.  
Vanuit de GGD ben ik contactpersoon op basisschool De Heiacker. 
 
Wat kunnen mijn collega’s en ik voor u en uw kind betekenen?  

Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit 
onderzoek kijken we naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, 
gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag, opvoeden, zindelijkheid en schoolverzuim. Misschien 
heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen. Heeft u buiten deze vaste contactmomenten in 
groep 2 en groep 7 vragen of zorgen over gezondheid, opgroeien en opvoeden, dan kunt u zelf contact met 
mij opnemen. Ik kijk dan samen met u naar wat we voor u en uw kind kunnen betekenen. 
 
Inloopspreekuren 
Ook ben ik op een aantal momenten aanwezig op school. U kunt dan zonder afspraak bij me binnenlopen. 
Het eerste inloopspreekuur vindt plaats op 29 november van 8.30 uur - 10.00 uur. Vanaf januari 2022 zal ik  
elke 3de maandag van de maand van 8.30 uur - 10.00 uur aanwezig zijn op De Heiacker. U vindt mij in het 
kantoor van Judith Aust op locatie Weldsehei.  
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Inentingen  
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij een uitnodiging tegen de twee inentingen DTP (Difterie, 
Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden de 
vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en 
vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer informatie op: 
www.bmr-dtpprik.nl en www.hpvprik.nl of op www.rijksvaccinatieprogramma.nl. 
 
Hoe kunt u mij bereiken? 
Op maandag t/m donderdag ben ik via mail, telefoon of whatsapp te bereiken van 9-17u. 
b.meerveld@ggdbzo.nl / 06-46185827 
 
Met vriendelijke groet, 
Britta Meerveld 
 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Groep KC 
De Sinterklaasstemming zit er al goed in, in onze klas. Vorige week hebben de kinderen hard gewerkt aan 
de slingers voor Sinterklaas en deze week worden er mooie kralenplanken gemaakt. Dinsdag mochten de 
kinderen hun schoen zetten en hebben we samen Sinterklaasliedjes gezongen. Wat vonden ze het 
spannend! Zou er iets in de schoen zitten vanochtend? 
 
Groep 6A 
Sinterklaas is weer in het land. Daarom is ook de klas al een beetje in 
Sinterklaassfeer aangekleed. Komende week starten de kinderen met een weektaak 
in het kader van de Goedheiligman en de Pieten. En natuurlijk gaan we ook weer 
knutselen. Aangezien er veel kinderen afwezig waren aan het begin van de week, 
worden er later lootjes getrokken. Eigenlijk zouden we dit afgelopen maandag 
gedaan hebben. Het is de bedoeling dat elk kind een surprise maakt voor een ander 
kind in de klas. Daarin wordt een cadeautje verwerkt van €2,50. Ook hoort daar een zelfgemaakt gedicht bij 
van minstens 10 regels. Op de lootjes, die de kinderen getrokken hebben, staat een aantal gegevens 
vermeld van elk kind, die gebruikt kunnen worden bij het maken van de surprise. Als er vragen zijn, of als de 
kinderen suggesties en/of tips nodig hebben, kunnen ze altijd terecht bij de leerkracht. Ik wens iedereen veel 
plezier bij het maken van de surprise. Op donderdag 2 december gaan we alle kunstwerken onthullen. 
Spannend hoor! 
   
Vandaag hebben we de tweede theaterles gehad van een medewerker van Art4U (muziekschool). De 
kinderen leren hoe ze emoties kunnen laten zien en hoe ze op een positieve manier kunnen reageren op 
elkaar. Hierna volgen nog twee lessen. 
 
Op dinsdag 23 november gaan we met onze groep naar de bibliotheek, om deel te nemen aan Websearch. 
Hierbij leren de kinderen hoe ze snel en verantwoord informatie kunnen vinden op de computer. Heel handig 
bij het maken van werkstukken, projecten, spreekbeurten, et cetera. Er volgt ook een aantal lessen dat op 
school gegeven wordt. Natuurlijk houd ik u hiervan op de hoogte. 
 
Ook zijn we gestart met de eerste les van het project ‘Toetsbende’, dat georganiseerd wordt door de 
muziekschool. De kinderen gaan de komende acht weken op een keyboard oefenen. In januari volgt dan 
(afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen) een afsluiting met een klein concert. Ook hiervan 
houd ik u op de hoogte. 
Al met al hebben we weer een drukke, maar gezellige periode, waarin veel activiteiten staan gepland buiten 
het reguliere lesprogramma, wat uiteraard ook gewoon doorgaat. Binnenkort krijgen de kinderen hun eerste 
leerlingverslag, waarin alle resultaten en bevindingen bij elkaar staan. In de week van 13 december volgen 
dan de oudergesprekken, waarin de verslagen met u worden besproken. 
 

We wensen iedereen heel veel plezier bij de voorbereidingen van 
het Sinterklaasfeest! 

http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/
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Groep 8B 
 

8B heeft een prinses en een hofdame in 
de klas! Alaaf alaaf alaaf.....  HDH 
Jeugdprinses van Rommelgat Wendy d`n 
Urste, haar hofdame Faye en adjudant 
Jonas zijn verkozen als de 
carnavalshoogheden van Rommelgat.  
 
Daarnaast is ook vader Joris Banier 
uitgeroepen tot ZDH Grote Prins Joris d’n 
Opschepper. Van harte gefeliciteerd!!   

 

 
 
 

Toetsen 
Vandaag starten we in groep 8A en 8B met de B-toetsen van Cito. Dit zal duren tot aan volgende week 
vrijdag 26 november. Wilt u hier rekening mee houden en zo mogelijk geen afspraken met onder andere de 
huisarts en tandarts plannen tijdens schooltijd? Bij voorbaat hartelijk dank. 

BELANGRIJKE DATA 
29 november: Inloopspreekuur CJG 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Sophie (8A), Hannah (5A), Guus (3/4B), Jorn (5A) 

 
  
 

 
 

BIJLAGEN 
Informatie Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin 
 

 
 
 

            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 

 
                                             Facebook:  https://www.facebook.com/Heiacker 
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