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VANUIT DE DIRECTIE
Sint en Kerst
De spannende sinterklaasperiode is weer voorbij en de school is alweer omgetoverd in de gezellige
kerstsfeer. Hartelijk bedankt aan alle ouders die hieraan meegeholpen hebben! In dit Cahierke vindt u
informatie over de activiteiten in het kader van Kerstmis. Kerststukjes maken, een viering in de kerk en het
kerstdiner,…. Creatief, gezellig en culinair! U bent als ouder van harte welkom bij de viering in de kerk, waar
we als goede gewoonte het kerstverhaal opvoeren en samen liedjes zingen. Ook bent u tijdens het
kerstdiner van harte welkom in de aula op de Weldsehei of de speelzaal op het Kanteel, om gezellig samen
te zijn onder het genot van een kopje thee, koffie of glühwein. In verband met het tijdstip (18.15 uur) en het
feit dat het dan echt donker is, moeten ALLE kinderen op school opgehaald worden na het kerstdiner.
TSO dinsdag 12 december
Alle leerlingen zijn door de school afgemeld voor de TSO op dinsdag 12 december in verband met het feit
dat de school gesloten is door de landelijke stakingsactie. Als bijlage bij dit Cahierke treft u een brief aan met
betrekking tot de staking.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

Beste ouders, verzorgers,
Sinterklaas is nog maar net het land uit of kerstmis komt er alweer aan. De volgende activiteiten zullen
plaatsvinden in het kader van kerstmis:
 De kinderen gaan in de week van 18 december kerststukjes maken in de eigen klas.
Het is de bedoeling dat alle kinderen van thuis een potje, een kaars, groene takken en eventueel
versieringen meenemen. De school zorgt voor oase.
 Woensdag 20 december vieren we Kerst in de St. Willibrorduskerk in Zeelst.
Om 9.00 uur start de viering voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8 van zowel locatie Weldsehei als
locatie Kanteel. Volgende week leest u in het Cahierke hoe de kinderen van school naar de St.
Willibrorduskerk gaan. De viering duurt ongeveer 45 minuten. Ouders die graag willen komen kijken en
luisteren zijn bij deze van harte welkom. Zij mogen plaatsnemen achter in de kerk.
 Op donderdagavond 21 december zal er een sfeervol kerstdiner plaatsvinden.
Bij elke groep hangt vanaf maandag 11 december een intekenlijst op de klassendeur. Het is de
bedoeling dat elk kind thuis iets maakt (één gerechtje voor ongeveer 5 personen). Op de intekenlijst kan
uw kind kiezen uit een voorgerecht, een hoofdgerecht of een nagerecht. Het is de bedoeling dat elke
categorie gevuld is. Daarom is er maar een beperkte ruimte per categorie om in te schrijven. Als een
categorie vol is (bijv. het hoofdgerecht), dan betekent dit automatisch dat u kunt kiezen uit de andere
categorieën (voorgerecht of nagerecht). Om 17.00 uur kunt u de hapjes afleveren in de betreffende klas.
Als uw kind naar de BSO gaat, wordt hij of zij om 17.00 uur door de opvang naar school gebracht. Om
17.15 uur gaan de kinderen naar de klas en start het kerstdiner.

Tussen 17.15 uur en 18.15 uur is er voor alle ouders gelegenheid om samen koffie, thee en glühwein te
nuttigen. Op locatie Weldsehei bent u van harte welkom in de aula en op locatie Kanteel bent u van
harte welkom in de speelzaal.
Om 18.15 uur dienen ALLE kinderen van school te worden opgehaald.
Op dinsdag 19 december of woensdag 20 december is het de bedoeling dat uw kind bord, beker en
bestek meeneemt (voorzien van naam) in een plastic tas.
Op vrijdag 22 december hebben de kinderen een programma in de eigen klas.
Vriendelijke groeten,
De kerstcommissie
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Afgelopen week hebben we heerlijk genoten van alles omtrent de Sintperiode, pepernoten, knutsels en
liedjes. Het hoogtepunt was de komst van Sinterklaas op school op 5 december. Wij hebben Sint en de
Pieten welkom geheten met een dansje. Later mochten we bij de Sint en de Pieten komen en hebben we
gezongen en heeft de Sint een prachtig gedicht voorgelezen over ons. We kregen ook nog een cadeautje:
een stuiterbal met geluid en licht.

Vandaag gaan we de gezellige kersttijd al weer in! We gaan weer mooie dingen maken! En genieten van de
lichtjes in het donker.
De letter van de week is de -p en het cijfer van de week is de 7. Volgende week gaan we alle letters die we
tot nu hebben geleerd, de k i r m o s p, herhalen.
In groep KC is hoofdluis geconstateerd. Afgelopen woensdag hebben we daarom een extra controle
uitgevoerd.
Groep 5/6A
Viering
Op woensdag 29 november hebben we met de groepen
5/6A en 5/6B een viering op school gehad en tijdens deze
viering hebben de kinderen laten zien en horen wat ze
met de ukulele kunnen spelen. Het ging erg goed en de
vele ouders die er waren hebben dit met bewondering
kunnen aanschouwen.

Naast het bespelen van de instrumenten hebben de kinderen hun zelf vormgegeven ukelele laten zien.

Pietengym en surprise
De afgelopen weken hebben we verschillende activiteiten gehad met betrekking tot de Sint.
Tijdens de gymles hebben we verschillende oefeningen gedaan in een Pietengym: van klimmen tot mikken
en ook kunstjes maken kwam aan bod.

Op dinsdag 5 december hebben we surprise gedaan in de klas.
Het was een gezellige en geslaagde dag met veel leuke
knutselwerken, gedichten, strooigoed en cadeaus.
Iedereen heeft goed zijn best gedaan iets moois te maken en leuke cadeaus te kopen en ook het luisteren
naar elkaars mooie gedichten ging erg goed.

Schaatsen
Woensdag 13 december gaan we met groep 5/6A schaatsen op de schaatsbaan bij De Plaatse in
Veldhoven- Dorp bij de kiosk. Het zou fijn zijn als de kinderen die zelf schaatsen hebben, hun schaatsen op
deze dag meenemen. De kinderen die geen schaatsen hebben, krijgen bij de ijsbaan schaatsen te leen.
We krijgen een klein uurtje les van een ervaren schaatser(ster) die ons de kneepjes bij brengt om zo meer
behendigheid te verkrijgen op de schaats. Denk hierbij aan het remmen, bochtjes maken pootje-over et
cetera en vrij spel. Wanneer er kinderen zijn die nog niet kunnen schaatsen, zal ook hier tijdens de les
aandacht aan worden geschonken om hen de eerste stapjes op het ijs te laten doen.
Verder is het verplicht om handschoenen te dragen! Zonder handschoenen mag je niet de baan op.
Zorgt u er dus alstublieft voor dat uw kind handschoenen meebrengt naar school! We gaan schaatsen van
10.05 uur tot 10.55 uur. De rij-ouders worden rond 9.30 uur op school verwacht. Om 11.00 rijden we dan
weer terug richting school.
Meester Bas

Groep 7A
Afgelopen dinsdag hebben we de sinterklaasperiode afgesloten met de surprises. Wat zijn er mooie dingen
gemaakt! Daarnaast hebben we lekkere pepernoten gebakken.

Tijdens de gymles hebben we het spel rond de tafel gespeeld, maar dan in het groot!
De kinderen hebben een eigen leerschema gemaakt voor Naut. Dit hebben ze geleerd bij tekst verwerken en
zo kun je de leerstof beter onthouden. De toets is vrijdag 8 december.
Vrijdag 8 december gaan de rapporten mee naar huis en vrijdag 15 december gaan we schaatsen. Kinderen
die zelf schaatsen hebben mogen deze meenemen. Wanneer dit niet zo is mogen de kinderen ter plekke
schaatsen lenen. Alle kinderen moeten handschoenen meenemen. Zonder handschoenen mogen ze
niet op het ijs!
BELANGRIJKE DATA
7 December: vergadering Schoolraad, locatie Weldsehei, aanvang 19.30 uur
8 December: leerlingverslag mee naar huis
12 December: stakingsactie leerkrachten PO; alle leerlingen zijn vrij
12 December: oudergesprekken groep 3A
14 December: oudergesprekken
19 December: oudergesprekken
20 December: kerstviering in de St. Willibrorduskerk
21 December: kerstdiner op school
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Lucas (KA), Lars (3A), Thomas (KB), Mick (KC),Femke (8A), Quin (3/4B), Emma (5/6A)

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
Download de gratis Heiackerapp in de App Store of de Play Store

