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VANUIT DE DIRECTIE
Informatieavonden
Aanstaande maandag en dinsdag zijn de informatieavonden in iedere groep. Voor alle groepen, met
uitzondering van groep 7B, geldt dat de informatieavond plaatsvindt in de eigen groep. De ouders van groep
7B zijn van harte welkom op locatie Weldsehei, in het lokaal van groep 8B. Aansluitend vindt de informatie
over het Voortgezet Onderwijs plaats.
Maandag 3 september 2018:
19.00u: Groep 5A, 6/7A en 7B
19.45u: Gezamenlijke informatie VO voor de groepen 7 en 8, pauze met koffie en thee
20.15u: Groep 8A en 8B
Dinsdag 4 september 2018:
19.00u: Groep KA, KB, KC en 5/6B
19.45u: Pauze met koffie en thee
20.00u: Groep 3A, 4A en 3/4B
Ik hoop u allen te ontmoeten volgend week!
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Controle financiële administratie oudercommissie
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dan is het gebruikelijk dat we de controle doen van de financiële
administratie van de oudercommissie van afgelopen schooljaar ( schooljaar 2017-2018).
Hiervoor zoeken wij 2 ouders/verzorgers die dit willen doen. Dit duurt ongeveer 1 uur. De datum zal in
samenspraak worden vastgelegd in de periode vóór 11 september 2018. Als u hiervoor interesse heeft, stuur
dan een mail met uw naam en contactgegevens naar OCDBHeiacker@gmail.com. Dan neemt Ina, onze
penningmeester, contact met u op.
De oudercommissie
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Wij zijn na de vakantie weer heerlijk gestart in de kleutergroepen! Wij zaten vol verhalen over de vakantie. In
KA is juf Evi gestart op woensdag, donderdag en vrijdag. Welkom voor alle nieuwe kinderen die na de
vakantie zijn gestart.
We hebben al veel nieuwe dingen geleerd. Deze week stond de letter -k centraal, daar hebben we een
plakwerkje van gemaakt. Alle groepen hebben ook aan de verjaardagskalender gewerkt. Deze kunt u
binnenkort in de klas komen bewonderen.
Volgende week dinsdag vindt de informatieavond plaats. Dan gaan we u vertellen over de gang van zaken in
een kleuterklas en kunt u kennismaken met de juffen.
Groep 3A
Deze week zijn wij gestart met het Engelse thema: “Me and my family”. We hebben al besproken wie er
allemaal bij een familie (kunnen) horen en we zijn bezig met het maken van een plaktekening met sitspapier.
De kinderen mogen allerlei familieleden laten zien op de tekening. Volgende week bij de informatieavond is
er vast en zeker al een aantal klaar, zodat u de tekeningen kunt bewonderen.

In de klas gaan we ook de thematafel aankleden en daarom zou het leuk zijn als de kinderen wat dingen
mee zouden kunnen brengen, die te maken hebben met gezin en/of familie. Er liggen nu al wat foto’s en een
paar prentenboeken. Hopelijk kunnen we de klas verder aankleden met de spullen, die de kinderen
meebrengen.

BELANGRIJKE DATA
Maandag 3 september: Informatieavond groepen 5A, 6/7A, 7B, 8A en 8B
Dinsdag 4 september: Informatieavond groepen KA, KB, KC, 3A, 4A, 3/4B, 5/6B,
Dinsdag 11 september: Jaarvergadering oudercommissie
Donderdag 13 september: Schoolraadvergadering (Weldsehei; 19.30)
Dinsdag 25 september: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Lara (4A)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
Bijlage
Info vanuit de Bredeschool 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

