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VANUIT DE DIRECTIE
Laatste schooldag
De laatste schooldag sluiten we heel speciaal af. Hiervoor nodigen we alle ouders, opa’s en oma’s om
15.00u uit op beide locaties op de speelplaats.
Studiedagen en vakantierooster
Vorige week stonden de studiedagen van komend schooljaar in het Cahierke. Helaas is er bij het plannen
iets misgegaan en zijn twee studiedagen gepland op dagen dat er ook andere activiteiten plaatsvinden.
Hierbij ontvangt u de nieuwe, definitieve studiedagen:
Studiedagen :
Dinsdag 25 september 2018
Donderdag 6 december 2018
Maandag 11 februari 2019
Woensdag 27 maart 2019
Vrijdag 7 juni 2019
Vrijdag 5 juli 2019
Vakanties 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2de paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

15-10-18 t/m 19-10-18
24-12-18 t/m 04-01-19
04-03-19 t/m 08-03-19
22-04-19
27-04-19
22-04-19 t/m 03-05-19
30-05-19 t/m 31-05-19
10-06-19
08-07-19 t/m 16-08-19

Afscheid groep 8
Vandaag is een spannende dag voor groep 8. Zij voeren de eindmusical op in theater De Schalm! Dit doen
ze maar liefst drie keer vandaag, eerst in de ochtend voor leerlingen van de PWAschool. Daarna in de
middag voor alle kinderen van De Heiacker en ’s avonds voor ouders en andere belangstellenden. Ze
worden begeleid door een live band, die bestaat uit oud-leerlingen, oud-ouders en huidige ouders. We
hebben er ontzettend veel zin in!
Volgende week maandag is er een afscheidsvoetbalwedstrijd van de leerlingen tegen de leerkrachten na
schooltijd. U bent van harte welkom om te komen kijken. Dinsdagavond nemen we echt afscheid, met een
gevarieerd programma voor de kinderen van groep 8 en hun ouders. Dan zit de basisschooltijd voor deze
leerlingen er op en begint een heel nieuw avontuur.
Groepsverdeling
Vorige week ontving u bij het Cahierke de groepsverdeling voor komend jaar met uitgebreide toelichting.
Hierbij nogmaals de groepsverdeling.
Weldsehei:
Groep KA
Ingrid Berg (ma, di) en Evi van Deutekom (wo, do, vr)
Groep KB
Jacqueline van Gerven (ma, di, do, vr) en Ingrid berg (wo)
Groep 3A
Marie-Thérèse Gillessen (ma t/m vr)
Groep 4A
Birgit Grijseels (ma, di) en Hannie Roosen (wo t/m vr)
Groep 5
Bas van der Hijden (ma, wo, do, vr) en Hannie Roosen (di)
Groep 6/7A
Romy van Och (ma, di) en Bregje Vankan (wo, do, vr)
Groep 8A
Tineke van Kemenade (ma, di, 17 X wo) en Martin Romeijn (22 X wo, do, vr)
Groep 8B
Peter Teunis (ma t/m vr)

Kanteel:
Groep KC
Groep 3/4B
Groep 5/6B
Groep 7B

Anja van Osch (ma, di) en Ellen Huiskes (wo, do, vr)
Gerrie Wouters (ma, di) en Angelina Tax (wo, do, vr)
Berty Kuijpers (ma , wo, do, vr) en Evi van Deutekom (di)
Peter van de Wiel (ma t/m vr)

Opmerkingen:
1. Alle kinderen maken kennis met hun nieuwe leerkracht tijdens het wisseluur op woensdag 4 juli
van 9.00 uur - 10.00 uur. Ook de nieuwe kleuters worden hiervoor uitgenodigd.
2. Juf Ellen vervangt juf Anja, zolang zij nog niet terug is van ziekteverlof.
3. De (woens)dagen dat juf Angelina niet werkt, worden ingevuld door Romy van Och en tijdens haar
verlof door een vervang(st)er.
4. De (woens)dagen dat juf Marie-Thérèse niet werkt, worden ingevuld door Romy van Och en tijdens
haar verlof door een vervang(st)er.
5. Op enkele momenten in de week worden de combinatiegroepen ondersteund door een extra
leerkracht. Dit zal vooral tijdens de lessen Technisch Lezen zijn.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Bijna vakantie! Gisteren hebben we het
thema ‘Holiday’ afgesloten. We namen
tentjes mee en hebben er fijn mee
gespeeld. Het voelde echt als vakantie,
ook omdat het zo lekker warm was.

Vandaag gaan we naar De Schalm om de musical van groep 8 te zien. Het is best spannend, maar ook heel
leuk. Dat willen wij later in groep 8 ook wel!
Laatste schooldag
Volgende week donderdag, 5 juli, is het de laatste schooldag van dit schooljaar. Wij willen deze dag op een
wat andere manier afsluiten. We vragen aan ouders (of opa’s en oma’s) van kinderen uit de groepen 1 tot en
met 7 die hun kind van school komen halen, iets vroeger te komen. Namelijk om 15.00 uur
Juf Michèle werd door de kleuters verwend,
voordat zij met ziekteverlof ging.

Gisteren hebben ouders de klassen gepoetst.
Ouders, ontzettend bedankt voor jullie grote hulp!

Groep 4A
Vorige week vrijdag hadden we viering met groep 3A en 4A
De opkomst was groot. Fijn! Na het inleidende lied en versje van groep 3A lieten de kinderen met hun
groepje zien waaraan ze gewerkt hadden tijdens het thema
‘Holiday’. Daarna mochten alle ouders komen kijken naar de
tentoonstelling in de klas. Er waren creatieve badslippers op
het strand te zien en de werkstukken waarover verteld was in
de opening konden van dichtbij bewonderd worden. Verder
was er nog een reisbureau ingericht in de klas. 7 groepjes
kinderen hadden 7 vakantielanden uitgewerkt. Met informatie,
attributen en mooie affiches probeerde elk groepje zijn of haar
land aan te prijzen. Dit werd vol overgave gedaan. Het was,
door het enthousiasme van de kinderen, voor de bezoekers
moeilijk om een vakantiekeuze te maken. Hartelijk dank dat u
onze viering bezocht heeft!
Groep 7A
Alweer het laatste stukje in het Cahierke voor dit jaar. Wat is
het snel gegaan en wat hebben we veel gedaan! Via deze weg
wil ik u nogmaals allemaal bedanken voor het vertrouwen en
de hulp in het afgelopen jaar. Aangezien het jaar nog niet helemaal is afgelopen volgen nog wat praktische
mededelingen:
Vrijdag 29 juni gaan we waterspelletjes doen op locatie Kanteel. We lopen vanuit locatie Weldsehei naar
het Kanteel. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen ingesmeerd zijn met zonnebrandcrème en
kleding/schoenen dragen, die nat mogen worden. Wanneer ze na school meteen door moeten dan graag
zorgen voor een droge set kleding zodat kinderen zich op school om kunnen kleden. Daarnaast hebben de
kinderen een 1,5 liter fles nodig, een opscheplepel en, indien mogelijk, een waterpistool.
Dinsdag 3 juli om 8.45 uur is de uitvoering
van de Ukelele lessen. Deze vindt plaats in de
aula op locatie Weldsehei. Alle ouders, opa’s,
oma’s zijn welkom.
Donderdag 5 juli is de laatste schooldag. Op
deze dag wil ik graag met de kinderen de klas
poetsen. Het zou fijn zijn als de kinderen dan
een poetsdoekje, droge doek en een grote
plastic tas mee kunnen nemen. Ook mogen ze
dan een spelletje van thuis meenemen om te
spelen (geen elektronische apparaten).

Groep 7B
Retteketet de loftrompet!
We hebben in groep 7B (in 7A ook overigens) dit jaar twee keer les gehad van supermeesters van Art4U. De
eerste keer hebben we de Johannespassion geoefend met Pieter. En nu hebben we zojuist een serie lessen
met de ukelele afgerond met meester Vincent. Beide kerels verdienen een enorme pluim.
We hebben de afgelopen 6 weken geleerd te spelen op een ukelele en we kennen inmiddels voldoende
akkoorden om al echte liedjes te spelen. Dat spelen zullen we ook in een heuse voorstelling onder leiding
van meester Vincent gaan doen en wel op dinsdag 3 juli. Iedereen die ons wil komen aanmoedigen of
gewoon wil komen genieten van een mooi stukje muziek is welkom vanaf kwart voor negen in de aula van
de Weldsehei.
Groeten en tot ziens,
Groep 7B
BELANGRIJKE DATA
Donderdag 28 juni: Musical groep 8
Dinsdag 3 juli: Uitvoering groep 7A en 7B; 8.45 uur
Vrijdag 6 juli: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
Maandag 9 juli: Zomervakantie tot en met vrijdag 17 augustus

JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Jolijn (KC), Keane (8B), Lotte (3A), Rens (3/4B)

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

