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VANUIT DE DIRECTIE
Ondersteuning kleuters Weldsehei
Juf Michèle gaat na de carnavalsvakantie starten met de ondersteuning voor groep KA en KB. Hiervoor
wordt een extra lokaal ingericht, grenzend aan de aula, waar nu het podium staat. De eerste dagen na de
vakantie is Michèle nog bezig met inrichten. Daarna gaan op 4 ochtenden de jongste kleuters met juf
Michèle mee om in het extra lokaal te spelen en werken. De vijfde ochtend werkt Michèle met kinderen die
extra aandacht nodig hebben op het gebied van mondelinge taalvaardigheid, ruimtelijk inzicht of motoriek.
De kinderen die het betreft, en hun ouders, krijgen tijdig bericht hierover via de leerkracht en informatie over
de organisatie.
Vervangingsperikelen
In de media is veel aandacht voor het tekort aan leerkrachten en met name het tekort aan vervangende
leerkrachten. Deze week hebben wij dit op de Weldsehei ook in de praktijk gemerkt. Woensdag was er
namelijk voor groep 8A én in groep 4A geen vervanging beschikbaar. Groep 8A heeft gedeeltelijk in groep
8B bij meneer Martin gewerkt en gedeeltelijk in groep 7A bij juf Romy. Voor groep 4A heb ik mijn afspraken
afgezegd om met hen te werken en naar de bieb te gaan voor een schrijversbezoek.
Ook vandaag was er geen vervanging beschikbaar voor groep 4A (juf Hannie heeft griep). Gelukkig kon juf
Birgit een deel van de ochtend komen, en heeft juf Ilona (van de voorziening excellente leerlingen) het begin
en het einde van de ochtend begeleid. In de middag gaat groep 4 gymmen samen met groep 3/4B en juf
Angelina. Als extra begeleiding zijn gymstagiaire Koen en stagiaire Priscilla bij groep 4A aanwezig de hele
middag.
Tot nu toe hebben we elke keer dat er geen vervanging was, het intern op weten te lossen. We merken
echter dat het een groot probleem is. Van enkele ouders met een onderwijsbevoegdheid weet ik dat ze in
geval van nood willen komen vervangen, dus hen benader ik ook als er echt geen vervanging is.
Heeft u een onderwijsbevoegdheid en mag ik u in geval van nood ook benaderen? Dan hoor ik het graag. Ik
benader ouders van school alleen om te vervangen als er echt geen andere keuze is en u kunt uiteraard
altijd nee zeggen als het niet uitkomt op dat moment.
Toiletten middenbouw Weldsehei
Voor iedereen die wel eens op de Weldsehei komt, is bekend dat de toiletten van de middenbouw nodig aan
vervanging toe zijn. Er zijn zelfs een paar toiletten al enkele maanden afgesloten. Ik ben blij te kunnen
vermelden dat op 23 februari een start gemaakt wordt met het vervangen van de toiletgroepen van de
middenbouw. De verbouwing van de toiletten zal ongeveer twee weken duren. In deze twee weken maken
de kinderen van groep 3 t/m 8 allemaal gebruik van de toiletten van de bovenbouw.
Studiereis 19-23 maart
Zoals u weet, zijn de leerlingen van De Heiacker allemaal een extra weekje vrij van 19 t/m 23 maart. De
leerkrachten gaan dan op studiereis naar Canterbury. De voorbereidingen zijn in volle gang, het belooft een
drukke week te worden voor het team! Via de website (en dus ook via de app) houden we u gedurende deze
week op de hoogte van wat we doen en leren.

Fijne carnaval allemaal!
Alaaf!

Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Even voorstellen...
Mijn naam is Birgit Grijseels, getrouwd met Dave en we hebben samen twee
kinderen. Fenne van 6 jaar en Kai van 4 jaar.
Ik ben al verschillende jaren werkzaam in het onderwijs en heb 11 jaar met veel
plezier op Basisschool Aan 't Heike gewerkt.
Sinds 1 februari ben ik leerkracht in groep 4 op de Weldsehei op maandag en
dinsdag. Ik vind het belangrijk dat er alles uit kinderen gehaald wordt wat erin
zit. Daar draagt een vertrouwde omgeving aan bij en hier zal ik de komende tijd
dan ook flink in investeren.
Een aantal ouders heb ik al ontmoet, mocht u nog vragen hebben, wandel dan
gerust binnen.
Groetjes, Birgit
Luizenpluizen
In de eerste week na de carnavalsvakantie zullen de kinderen worden gecontroleerd op luizen en neten.
Locatie Weldsehei
De luizencontrole vindt plaats op de eerste maandagochtend na de vakantie.
Locatie Kanteel
De luizencontrole vindt plaats op de eerste vrijdagochtend na de vakantie.
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.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
In de kleutergroepen hebben we ons bezig gehouden
met het thema kunst. We hebben al verschillende
werken van kunstenaars en hun stijlen goed bekeken.
We zijn trots op al onze mooie werkstukken! Hierbij
ziet u werkstukken uit de groepen KA en KB.

Leerlingen van groep KC aan het werk.

In groep KC hebben we de afgelopen week bij het thema kunst en kitsch ons ook bezig gehouden met dans.
We hebben onder andere een originele tutu van het zwanenmeer in de klas bekeken!
Ook zagen we hoe je op spitzen moest dansen.
We keken naar een stukje van het Zwanenmeer op televisie en we keken ook naar een ballet van stoere
mannen!
In de speelzaal dansten we op muziek van Rossini en Chopin. Deze week gaan we de Mona Lisa maken.
We leren wat een polonaise is en serpentines en confetti. Verder hebben we carnavalsmaskers gemaakt en
een verrassing voor juffrouw Anja.
En verder oefenen we onze act voor het optreden van vrijdag. Juffrouw Elle Coppelmans kwam maandag,
dinsdag en woensdag kennismaken. Op donderdagochtend namen we uitgebreid afscheid van juffrouw
Michèle. De kleuters maken er vrijdag een groot carnavalsfeest van! We wensen iedereen een hele fijne
vakantie!
Groep 3A
Afgelopen dinsdag hebben wij in de klas een playbackshow gehad. Er waren twee groepjes die iets wilden
laten zien. Er is door de kinderen gekozen voor een optreden van Brecht en Féline. De andere optredens
waren ook heel erg leuk, maar helaas kan er maar één groep optreden. We kunnen in de klas ook nog een
keer een theatermiddag organiseren, waarbij alle kinderen nog een optreden kunnen laten zien.
Zij gaan onze groep vrijdag vertegenwoordigen bij de grote show. Dan komt er van elke groep één
uitgekozen optreden. Wij zijn benieuwd wat we allemaal te zien en te horen zullen krijgen.

Nog een paar dagen en dan is het alweer zover, de carnavalsvakantie kan
beginnen. Lekker even bijkomen van de drukke toetsperiode . Voor de kinderen
is het wel belangrijk dat ze, ook tijdens de vakantie, iedere dag hardop blijven oefenen
met lezen, zowel woordrijtjes als boekjes. De kinderen hebben allemaal de
woordrijtjes van kern 8 mee naar huis gekregen. Het thema van deze kern is ‘theater’.
Dus we leren, horen en zien allerlei dingen over toneel, muziek en dans, concerten,
film, poppenkast, musical, enzovoort. We zijn dan ook al weer druk bezig om allerlei
spullen te verzamelen, die iets te maken hebben met dit thema. Als u thuis nog iets
bruikbaars hebt liggen, mag u dit best mee naar school geven. Misschien zijn er ook
wel ouders, opa’s of oma’s of andere familieleden, die iets willen laten zien en/of
horen in de klas. Als dat zo is, laat het gerust weten. Natuurlijk is het aanstaande
vrijdag ook al een en al theater met verkleden, schminken en optredens.
Deze week wordt het thema piraten afgesloten en krijgen de kinderen hun piratenboten, vlaggen en
tekeningen mee naar huis om zo weer plaats te maken voor nieuwe knutselwerkjes. Na de vakantie hebben
de kinderen een schoendoos en wat lapjes stof nodig, want dan gaan we zelf een klein theatertje bouwen.
Aanstaande vrijdag is het groot feest en komen we allemaal verkleed naar school om een gezellig feestje te
bouwen. Naast de playbackshow voor alle groepen wordt er door de groepen 1 t/m 3 gehost en gedanst in
de speelzaal. De andere groepen hossen in de hal. Na school kunt u uw kind op de gewone tijd buiten
opwachten.
Wij wensen iedereen een hele fijne en feestelijke vakantieweek toe met veel plezier en gezelligheid!! Alaaf!!
BELANGRIJKE DATA
8 februari: Vergadering Schoolraad, locatie Weldsehei, aanvang 19.30 uur
9 februari: Carnavalsviering voor alle kinderen van Weldsehei en Kanteel op locatie Weldsehei
12 februari t/m 16 februari: Carnavalsvakantie
19 februari: Luizenpluizen locatie Weldsehei
23 februari: Luizenpluizen locatie Kanteel
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN
Louis (8A), Saskia (5/6A), Mette (3/4B), Chasidy (5/6A), Sam (KC), Joep (3A)

HARTELIJK GEFELICITEERD!

BIJLAGEN
Informatie over het schoolvoetbaltoernooi
Informatie Brede School Veldhoven

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

