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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Verscherpte maatregelen 
Sinds gisteren zijn voor het onderwijs de maatregelen in verband met COVID-19 verscherpt. De 
belangrijkste verscherping is dat ouders helemaal niet meer in de school mogen komen. Activiteiten met 
externe professionals mogen nog wel, maar hier zullen we heel terughoudend in zijn.  
Uiteraard houd ik u op de hoogte, mocht er in de klas van uw kind een besmetting zijn. Bij een enkele 
besmetting hoeft de groep nog niet in quarantaine. De GGD overweegt pas een quarantaine bij 3 of meer 
besmettingen in 1 groep. 
 
Afwezigheid leerkrachten 
Door quarantaine in de thuissituatie of de noodzaak tot testen bij leerkrachten komt het voor dat een 
leerkracht er één of meerdere dagen niet is. Er zijn op dit moment weinig tot geen vervangers te vinden. Als 
school proberen we altijd het onderwijs op een verantwoorde manier door te laten gaan. Helaas hebben we 
in de afgelopen weken ook één dag moeten besluiten een groep niet naar school te laten komen, omdat er 
echt geen leerkracht was. We doen er alles aan om dit te voorkomen, maar helemaal uitsluiten kunnen we 
dit niet. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Vanwege aangescherpte coronamaatregelen kan het inloopspreekuur van Britta Meerveld op maandag 29 
november geen doorgang vinden op school. Wel kunt u tijdens het spreekuur van 8.30 uur – 10.00 uur 
telefonisch contact opnemen met Britta. 
Daarnaast kunt u Britta bereiken op maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur via mail, telefoon of 
whatsapp.  
b.meerveld@ggdbzo.nl / 06-46185827 
 
Informatie vanuit de Schoolraad 
Beste ouders,  
Gisteren waren enkele ouders uit de Schoolraad al vroeg aanwezig op 
het schoolplein van zowel de locatie Weldsehei als de locatie Polders. 
We hebben veel ouders gesproken o.a. over wat zij belangrijk vinden 
voor hun kind op school. Een goede school, plezier en het goed naar 
de zin hebben in de klas werd vaak genoemd. 
De Schoolraad denkt en beslist mee met de schoolleiding over allerlei 
zaken die onze school zo leuk en goed maken. Daarvoor zijn we 
dringend op zoek naar ouders die daarover hun mening willen delen 
en willen meedenken. 
 
Een aantal ouders heeft gisteren van ons de flyer van de Schoolraad ontvangen. Deze is ook bijgevoegd bij 
dit Cahierke. Graag horen we van u als u graag deel wilt uitmaken van de Schoolraad, een keer vrijblijvend 
deelnemen aan onze (online) vergadering kan natuurlijk ook. 
De Schoolraad is te bereiken via mr.heiacker@veldvest.nl of neem contact op met de voorzitter Igor Martin 
i.martin@mr.veldvest.nl.  
 
We horen graag van u! 
 

mailto:i.martin@mr.veldvest.nl


NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroep KA 
De afgelopen weken was het heel spannend rondom het Sinterklaasjournaal. Ozosnel was jarig en wij 
hadden kaartjes voor zijn verjaardag gestuurd. Daarom kregen we deze week van Ozosnel een trommel met 
heerlijke wortels als traktatie. Ozosnel kreeg als reactie op zijn lieve gebaar: “Maar juf mensen eten toch 
geen wortels, dat is toch voor dieren?”  
We zijn gestart met het maken van een pietenmuts. Onze huishoek is veranderd in een sinterklaashoek. De 
kinderen kunnen er pakjes inpakken en zich verkleden als Sinterklaas of Piet. Alle activiteiten bij ons in de 
klas zijn ingericht rondom het thema Sinterklaas; zelfs de (digitale) reken- en taalactiviteiten.  
 

Deze en volgende week staat de letter, hoe toepasselijk, -S centraal.  
De kinderen kunnen spulletjes waar de letter S in voorkomt, meenemen voor op  
de letterkast.  
 

Kleutergroep KC                                
Met veel plezier werken de kinderen van KC 
aan de opdrachten die in het teken staan van 
Sinterklaas.  

 

 

 

 

 

Groep 4A  
 
Sinterklaaskasteel: 

Donderdag 18 november zijn we met de 
groepen 3A, 3/4B en 4A naar het 
Sinterklaaskasteel in Helmond geweest. 
Nadat we bij het kasteel waren aangekomen 
moesten we nog even wachten om binnen te 
mogen. 
Eenmaal binnen hebben we met volle teugen 
genoten van de verschillende kamers en 
activiteiten in het kasteel. 
We zijn meegenomen naar PostPiet, de 
slaapkamers van de Pieten, de bakkerij van 
de pepernoten en de pakjeskamer, maar het 
hoogtepunt was toch wel de kamer van 
Sinterklaas. Uiteindelijk kregen we nog een 
heerlijk zakje pepernoten mee, maar volgens 
mij waren de meeste al op voordat de 
kinderen thuis waren.  
 
Meester Bas 



 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 2 december: Sinterklaasviering op school 

JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Tijn (5B), Thijs (KC), Thijn (6A) 

  
 
 
 
 

 

BIJLAGE 
Schoolraadflyer 

 
 

 
 
 
 

            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 

http://www.heiacker.nl/
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