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VANUIT DE DIRECTIE
Rapporten en oudergesprekken
Volgende week vrijdag ontvangt u het eerste (vernieuwde) leerlingverslag van dit schooljaar. Het afgelopen
jaar hebben wij hard gewerkt aan een nieuw leerlingverslag. Er is wat veranderd qua lay out en er zijn
keuzes gemaakt met betrekking tot het beoordelen. Bij het rapport ontvangt u een toelichting waar dit
allemaal in staat beschreven. Vandaag ontvangt u bij het Cahierke de uitnodiging voor de oudergesprekken.
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief over de staking, zijn de oudergesprekken van 12 december verzet
naar 19 december voor alle groepen met uitzondering van groep 3A. Op het formulier vragen we u om
maximaal twee blokken aan te kruisen indien u echt verhinderd bent. Het formulier graag per kind mee
teruggeven uiterlijk woensdag 6 december.
Sinterklaas
Dinsdag is het zo ver, Sinterklaas komt naar De Heiacker. Alle ouders zijn uitgenodigd om de Sint mee te
verwelkomen om 8.30 uur op de Weldsehei en om 13.15 uur op het Kanteel. We hebben weer een mooie
welkomstactiviteit ingestudeerd! Woensdag 6 december is er gewoon school van 8.30 uur tot 12.15 uur.
Een fijne pakjesavond allemaal!
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Deze week mochten we onze schoen
zetten! We hebben gezorgd dat de
cadeaus (die verkeerd aangewaaid
kwamen) terug naar het pietenhuis
gingen. En Sint heeft ons boek
gekregen. Over alle kinderen kan Sint
daarin iets lezen, bijvoorbeeld over wat
een kind goed kan of waar het van
houdt. Zo kan Sint alles goed in zíjn
boek schrijven! Gisteren hebben alle
kleuters pepernoten gebakken! Wat was
het toch weer smullen! Alle hulpouders
bedankt! Groep KB en KC zijn vorige
week vrijdag naar het pietenhuis Het Slot
geweest.
Gevulde schoentjes

Het pietenhuis van groep KB

Wat hebben we heerlijk genoten daar!
We hebben de pieten gezien, gezien hoe ze slapen, waar de Sint woont… En zelfs de onderbroek van Sint
hebben we gezien! Er staan al leuke foto’s op onze website en in onze app. Met het wachtwoord kunt u in
onze fotoalbums kijken. Natuurlijk willen we alle ouders weer ontzettend bedanken voor het rijden, want
waar zouden we zijn zonder jullie hulp?
We hebben op dit moment nog behoefte aan keukenrollen en 1 liter melk pakken, bij voorbaat dank
daarvoor. Ontzettend bedankt voor al uw hulp! Daar waren we zeer blij mee! We hebben leuke
Sinterklaasboten gemaakt. Kom gerust een keertje in de groep kijken!
Bij de kleutergroepen zijn we altijd blij met extra kleding voor als er een ongelukje gebeurt. Wanneer u
broeken, onderbroeken of truien kwijt kan dan zijn die erg welkom.

We hebben vooral kleding nodig voor 4-5 jarigen. Momenteel hebben we al wel veel kleding liggen voor de
allerkleinste kinderen; wat grotere kledingmaten kunnen we goed gebruiken.
Aanstaande dinsdag komt Sinterklaas op De Heiacker! Vol verwachting klopt ons hart! Wat zijn we toch
benieuwd! Alle ouders mogen natuurlijk Sint ook op het schoolplein begroeten. Dit gebeurt op de Weldsehei
om 8.30 uur en op het Kanteel om 13.15 uur. We gaan er een super dag van maken!
Momenteel is Maxxe aan het oefenen in groep KB, welkom Maxxe!
Groep 3/4B
Wat een spannende tijd is het toch! De kinderen zijn vol verwachting van wat de Sint hen dit jaar weer gaat
brengen. Maandagochtend was onze schoen gevuld met pepernoten en een mandarijn, bofferds dat we zijn.
Afgelopen maandag middag hebben we in groep 3/4 pepernoten gebakken. Samen hebben we het deeg
gemaakt en heeft ieder kind pepernoten of
gekke koekjes gemaakt.
De hulpouders hebben ze thuis afgebakken en
ondertussen hebben wij een doosje geknutseld
om het lekkers in mee naar huis te nemen. Wat
rook het heerlijk toen de pepernoten werden
terug gebracht! Bakouders, bedankt!
De groepen 3 hebben afgelopen dinsdag een
bezoek gebracht aan het kasteel van
Sinterklaas in Helmond. Wat was dat een
geweldige ochtend, ze hebben ervan genoten.
Rijouders, heel erg bedankt voor jullie hulp!
Bij de muzieklessen van meester Niels zijn we
bezig geweest met boomwhackers. We
speelden samen een Sinterklaasliedje. Dat was
best moeilijk, maar natuurlijk ontzettend leuk
om een keer te doen.

Aanstaande dinsdag is het dan eindelijk 5 december en komt Sint in de middag naar locatie Kanteel. We
hebben versjes geoefend met de groep 3 kinderen en een lied met de hele klas. We zijn benieuwd wat Sint
ervan vindt.
Fijne pakjesavond alvast van alle kinderen van groep 3/4B.
Juf Angelina en juf Gerrie
BELANGRIJKE DATA
5 December: bezoek van Sinterklaas aan De Heiacker
6 December: inleveren strookjes oudergesprekken
7 December: vergadering Schoolraad, locatie Weldsehei, aanvang 19.30 uur
8 December: leerlingverslag mee naar huis
12 December: oudergesprekken groep 3A
14 December: oudergesprekken
19 December: oudergesprekken
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Sinterklaas, Boyd (5/6A), Eva (7A)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
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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