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VANUIT DE DIRECTIE
Schooltijden
Na de tevredenheidspeiling ontvangt u komende week nog een enquête, namelijk over de schooltijden. In de
bijlage treft u een informatiebrief aan, met daarin de verschillende mogelijkheden, de voorkeur van de school
en een toelichting. Voor deze enquête ontvangt u een uitnodiging via Parnassys, waarna u op dezelfde
wijze als bij de tevredenheidspeiling de enquête in kunt vullen.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
De Week van de Lentekriebels 2018
De week van de lentekriebels is een nationale projectweek voor
het basisonderwijs, waarin iedere dag in groep 1 t/m 8 een les
wordt gegeven over relaties en seksualiteit. Dit landelijke project
begon op 19 maart. Omdat we toen met het team op studiereis
naar Engeland waren, hebben we deze week verplaatst naar deze
week. Ook dit jaar zal er in de week van de lentekriebels in elke
groep op elke dag van de week een les gegeven worden.
Waar gaan de lessen over?
In de Week van de Lentekriebels is het de bedoeling dat de leerlingen elke dag les krijgen over
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Rutgers heeft hiervoor een mooie digitale lesmethode ontwikkeld:
Kriebels in je buik. Met lessen van groep 1 tot en met groep 8, die passen bij de leeftijd en belevingswereld
van de kinderen.
Het thema van de Week van de Lentekriebels 2018 is: ‘Anders?!’ We besteden dit jaar aandacht aan
diversiteit. Dit is een breed thema en gaat over diversiteit, gender, verschillende religies en culturen. Maar
ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek.
De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het gebied
van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook
voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s nemen, als ze eenmaal gaan experimenteren met
(seksuele) relaties. Relationele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over
lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en
omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen.
Lessen per leeftijdsfase
Het lespakket Kriebels in je buik biedt leerkrachten van groep 1 t/m groep 8 handvatten voor het geven van
relationele en seksuele vorming. De lessen zijn bedoeld om kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling tot
een persoon die: respect heeft voor zichzelf en anderen, en zich bewust is van eigen en andermans
gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden.
Wilt u meer informatie over de Week van de Lentekriebels? Zie ook www.weekvandelentekriebels.nl
Mocht u vragen hebben over de Week van de Lentekriebels, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw
kind.
Met vriendelijke groet,
Team De Heiacker

Opening van De Week van de Lentekriebels 2018 op locatie Kanteel
SPORTDAG 2018
Op vrijdag 20 april vinden de Koningsspelen plaats. De opzet van de sportdag
is dit jaar anders!
De kleutergroepen
Alle kleuters blijven op school, op locatie Weldsehei! Zij hebben een gezellige
ochtend met twee spelrondes, afgewisseld met rustmomenten en een
afsluitende lunch. De kinderen dienen zelf voor fruit en drinken te zorgen
(dit is voor de kleine pauze). Het is niet de bedoeling dat kinderen snoep meenemen! Het thema van de
Koningsspelen is ‘Oranje’. Natuurlijk mogen de kinderen hun kleding op het thema aanpassen, zorgt u er
echter wel voor dat er goed in gesport kan worden!
Wilt u er aan denken om uw kind bij warm weer goed in te smeren We hopen op een gezellige en zonnige
dag. Mocht het weer nu toch niet meewerken en de regen met bakken uit de lucht vallen, dan gaat de
sportdag helaas niet door. Dit wordt ’s morgensvroeg via de mail (of telefonisch aan de ouders die geen emailadres hebben) kenbaar gemaakt. Alle groepen gaan dan naar school en krijgen daar een alternatief
programma.
Om ouders de gelegenheid te geven om eventuele andere kinderen op te halen bij het RKVVO veld, kunnen
de kleuters al om 12 uur opgehaald worden.
Voor de sportdag voor de kleuters op locatie Weldsehei op vrijdag 20 april 2018 zijn wij nog op zoek naar
ouders die op deze dag willen helpen! Aanmelden kan via de mail: sportdagheiacker@gmail.com
Groepen 3 t/m 8
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden op de sportvelden van RKVVO verwacht. Het adres is
Heikantsebaan 17-19 in Veldhoven. Alle kinderen dienen om 8.20 uur aanwezig te zijn zodat we om 8.25 uur
van start kunnen gaan. Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen 3 t/m 8 zich op het hoofdveld
verzamelen bij het bord met hun groepsnummer erop. De kinderen dienen zelf voor fruit en drinken te
zorgen. Het is niet de bedoeling dat kinderen snoep meenemen!
Aan het eind van de sportdag is er een gezamenlijke lunch en de sportdag zal eindigen om 12.15 uur!
Het thema van de Koningsspelen is ‘Oranje’. Natuurlijk mogen de kinderen hun kleding op het thema
aanpassen, zorgt u er echter wel voor dat er goed in gesport kan worden!
Wilt u er aan denken om uw kind bij warm weer goed in te smeren We hopen op een gezellige en zonnige
dag. U bent van harte welkom om uw kind te komen aanmoedigen op deze dag. Mocht het weer nu toch niet
meewerken en de regen met bakken uit de lucht vallen, dan gaat de sportdag helaas niet door. Dit wordt ’s
morgensvroeg via de mail (of telefonisch aan de ouders die geen e-mailadres hebben) kenbaar gemaakt.
Alle groepen gaan dan naar school en krijgen daar een alternatief programma.
Voor de sportdag op vrijdag 20 april 2018 op de sportvelden van RKVVO zijn wij ook op zoek naar ouders
die op deze dag willen helpen!!
Aanmelden kan via de mail: sportdagheiacker@gmail.com
De sportdagcommissie
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Afgelopen week hebben we een sfeervolle paasviering in de kerk gevierd. Er ontstond een prachtige
zonnebloem, die hebben we vrijdag naar juf Anja gebracht.

Deze week staat in het teken van Kriebels in je buik. De opening van de week werd op locatie Kanteel
gedaan in de gymzaal met een levende poppenkast door leerkrachten die het verhaal van kikker, die
verliefd is, samen speelden. Op locatie Weldsehei hebben de kinderen mogen genieten van het
poppenkastverhaal in de aula, die ook heel mooi versierd is in het thema ‘lentekriebels’.
We besteden in de klas aandacht aan hoe we met elkaar omgaan,
wat is fijn en niet fijn? Op locatie Kanteel maakten we vlaggetjes en
bedachten zelf een lieve tekst voor een ander kind. Wat kan die ander
goed? Waarom vind ik hem/haar zo leuk? De juf schreef de tekst op
het vlaggetje.
In groep KA is de mama van Jonas woensdag in de klas geweest. Ze
had een echte robot bij zich.
De kinderen vonden het fantastisch! Hartelijk bedankt!

Oproep groep 4A
Voor een knutselactiviteit zijn wij op zoek naar potjes met een brede bovenkant. We gaan ze gebruiken als
bloempotje.
BELANGRIJKE DATA
Woensdag 11 april: Schoolfotograaf
Vrijdag 13 april: Stakingsdag provincies Noord-Brabant en Limburg; leerlingen zijn vrij
JARIGE IN DE KOMENDE WEEK
Françoise (5/6B)

Hartelijk gefeliciteerd!
BIJLAGE
Dagkamp 13 april- Sportivity Service i.s.m. Stichting Samen Sportief
Schooltijden

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
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