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Jarigen in januari: 

 

In januari feliciteren we de volgende 

kinderen uit de groepen 4: 

Else ~ groep 4a 

Luna ~ groep 4b 

Linn ~ groep 4a 

Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie, 

ondanks de lockdown, toch een heel fijn 

feest thuis. Als de scholen weer open 

mogen, gaan we er op school een feestje 

voor jullie van maken! 

 

 

 

De lockdown…….. 

 

Wat is het toch vervelend dat we allemaal thuis moeten werken en 

elkaar op deze manier niet in levende lijve kunnen zien. We merken dat 

er thuis heel hard wordt gewerkt, mede door de goede hulp van alle 

papa’s, mama’s, broers en zussen. Zelfs opa’s en oma’s zijn hard aan het 

werk met de kinderen. Het is fijn dat jullie thuis zo goed aan het werk 

zijn. Op school werken we ook heel hard om alle planningen zo duidelijk 

en compleet mogelijk naar jullie te verzenden. Soms zitten er wat 

kopieerbladen bij die zelf uitgeprint moeten worden.  

 

Er is op vrijdag 15 januari een ophaalmoment voor alle kinderen. Er ligt 

voor ieder kind een nieuw werkpakket klaar op de tafel in de eigen klas. 

Dit pakket mag gedurende de dag opgehaald worden door 1 ouder, met 

mondkapje. 

We zijn er in dit pakket even vanuit gegaan dat de scholen nog langer 

dicht blijven, dit om een eventueel extra ophaalmoment te kunnen 

voorkomen. Nog niet al het werk en materiaal is dus al nodig in de week 

van 18 januari! 

 

 



 

Voorstellen leerkracht 4b 

 

Hoi, mijn naam is Susan Jacobs en ik ben de 

vanaf 11 januari de vervangend leerkracht van juf 

Chantal. Ik werk dan ook op maandag, dinsdag en 

woensdag. Omdat het allemaal anders is dan 

anders, omdat we thuis zitten met de corona 

maatregelen, wil ik me graag op deze manier 

voorstellen. Ik ben dus Susan, ik ben 43 jaar, 

getrouwd met Johan en moeder van 2 kinderen. 

Merel van 14 jaar en Pim van 12. In mijn vrije tijd 

lees ik graag, knutsel ik veel, ga ik graag op vakantie of kijk ik tv. 

Mijn leerkracht carrière ben ik begonnen in 

Asten-Heusden in groep 1/2 en 3. Na 10 jaar 

daar gewerkt te hebben, ben ik met mijn 

gezin naar Amerika verhuisd. Daar hebben 

we in totaal ruim 3 jaar gewoond. Na een 

aantal jaren dus niet gewerkt te hebben 

begon het toch weer te kriebelen en ben ik 

op zoek gegaan naar een leuke nieuwe 

uitdaging. De afgelopen anderhalf jaar ben 

ik werkzaam geweest op basisschool EigenWijs (in Veldhoven) in groep 3. 

En nu werk ik dus in groep 4 op de Berckacker. Ik heb er erg veel zin in, 

en hoop dan ook dat ik alle kinderen snel in de klas mag ontmoeten. 

Tot die tijd zie ik de kinderen graag online en hoor ik het graag als er 

vragen zijn. 

 

 

De lesstof en methodetoetsen: 

 

We werken hard aan de nieuwe onderdelen in de lesstof, we kunnen nu 

niet alleen maar blijven herhalen. De toetsen die horen bij de methodes 

slaan we voor nu even over, we vinden het geen reëel beeld om de 

toetsen vanuit de thuissituatie te laten maken. Op het moment dat de 

kinderen weer naar school komen, kijken we wat er ingehaald kan en 

moet worden.  

 

 

 



Project Identiteit: 

 

We starten op 18 januari via de online les met 

het thema identiteit. We werken in dit project 

aan het zelf ontdekken van onze kwaliteiten 

en leerpunten. Door middel van filmpjes, 

activiteiten en gesprekken is het doel dat 

kinderen zich meer bewust worden van hun 

eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. 

Daarnaast zullen er opdrachten binnen de 

weekplanning ingevoegd worden, als de 

lockdown langer duurt.   

 

 

 

 

 

CITO toetsen: 

 

In januari staan normaal gesproken 

de CITO toetsen gepland, een 

meetpunt om te kijken waar de 

kinderen staan in hun ontwikkeling. 

Aan de hand van deze toetsen kunnen 

we zien welke onderdelen al heel goed 

gaan of wat kinderen nog lastig 

vinden. Ons onderwijsaanbod wordt 

daar dan ook verder op afgestemd in 

de tweede helft van groep 4. Na de 

lockdown zal er gekeken worden naar wanneer deze toetsen worden 

afgenomen. 

 

 

Wist je dat: 

- Er in de Heikant een zwerfboekenstation is. Je kunt hier een boek 

pakken, lezen en weer terugbrengen. 

- De bieb gratis luisterboeken heeft voor leden. 

- De bibliotheek open is voor boeken af te halen (check de site). 

- Je via bol.com voor €0.01 luisterboeken kunt aanschaffen. 

- Wij erg trots zijn op het harde werken van kinderen en ouders!! 

 

 

 


