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VANUIT DE DIRECTIE
Laatste schooldag
Vandaag is alweer de laatste schooldag. Gisteren hebben de leerlingen kennis gemaakt met hun nieuwe
lokaal en nieuwe leerkracht(en). Voor groep 6/7A was dit heel verrassend, want de vervangster van juf
Romy was er ook bij. Ze heet juf Roos van Zelst en heeft er heel veel zin in! Na de kerstvakantie zal juf
Romy weer terug zijn van zwangerschapsverlof. We wensen haar een heel fijne tijd.
Meester Peter van groep 8B kon helaas niet via Skype aanwezig zijn, maar hij had wel een heel leuk filmpje
met een quiz over hemzelf gemaakt voor de kinderen. Onder begeleiding van juf Monique hebben de
kinderen dus toch al een beetje kennis gemaakt met hun nieuwe meester.
De laatste schooldag sluiten we vandaag heel speciaal af. Hiervoor nodigen we alle ouders, opa’s en oma’s
om 15.00u uit op beide locaties op de speelplaats.
Belangrijke data schooljaar 2018-2019

Informatieavonden
Maandag 3 september 2018:

Dinsdag 4 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
19.00u groep KA, KB, KC en 5/6B
19.45u Pauze met koffie en thee
20.00u groep 3A, 4A en 3/4B

Jaarvergadering Oudercommissie: dinsdag 11 september
Ouderavonden:
Dinsdag 11 en donderdag 13 december 2018
Dinsdag 19 en donderdag 21 februari 2019
Dinsdag 18 en donderdag 20 juni 2019
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

Voor nu wens ik u allen een heel fijne vakantie en graag tot ziens op 20 augustus!
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Luizenpluizen
In de eerste week na de zomervakantie zullen de kinderen worden gecontroleerd op luizen en neten.
Locatie Weldsehei
De luizencontrole vindt plaats op 20 augustus.
Locatie Kanteel
De luizencontrole vindt plaats op 24 augustus..
Als de kinderen op de luizenpluisdag geen gel in het haar hebben en de meisjes het haar los (haarband) of
in een staart dragen, maakt dat de controle een stuk gemakkelijker.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
De afgelopen week hebben we genoten van de afsluiting van het thema Holiday op de camping op de
locaties Kanteel en de Weldsehei. We zongen liedjes met de gitaar bij het kampvuur en we maakten
heerlijke worstjes warm. We aten ook komkommers en we kregen nog een spekje. In de tentjes werd leuk
gespeeld en het was jammer dat het zo snel voorbij ging. Ondertussen werden onze klassen vakkundig
gepoetst door een flink aantal moeders en een vader. De was is inmiddels ook al gedaan door een lieve
moeder. Geweldig! Bedankt voor uw hulp!

We hebben deze week afscheid genomen van onze stagiaire Alissia van Erp.
Zij heeft een half jaar stage bij ons gelopen op de donderdagen.
Wij vonden het erg fijn met Alissia in de klas en wensen haar veel succes met
haar opleiding!
Donderdagmiddag gingen we naar De Schalm om te kijken naar de musical.
We lazen van tevoren een zelfgemaakt prentenboek. Dat was leuk, zo wisten
we waar het over ging.
Maandag werden de kleuterjuffen op locatie Kanteel verrast met een
verrassingslunch. Een aantal moeders kwam de juffen en kinderen
verwennen. Heerlijke boterhammen, croissantjes, broodjes, jus d’orange,
appelflapjes, komkommertjes, aardbeien en zalige zelfgemaakte baklava!
We hebben ontzettend genoten en ons heerlijk laten verwennen! Wat een
superleuk idee! Alle ouders die dit mogelijk hebben gemaakt: Hartelijk dank
namens Elle, Michèle en Ellen!
Verder willen wij onze klassenouders en onze biebmoeder hartelijk bedanken
voor het vele werk en ondersteuning. Zonder jullie hadden wij niet zoveel
leuks kunnen realiseren!
Dinsdag hebben we groep 8 uitgezwaaid.
Woensdag vond van 9.00 tot 10.00 uur het wisseluur plaats.
Vanmiddag springen we om 15.00 uur de vakantie in! U bent van harte welkom om te komen kijken.

Groep 3A
Dit is alweer het laatste Cahierke van dit schooljaar. Wat is het snel
voorbij gegaan en wat hebben we hard gewerkt en veel geleerd met en
van elkaar! Wij willen alle ouders heel erg bedanken voor hun inzet en
hulp. Zonder hen zouden wij een aantal activiteiten niet kunnen doen.
Helemaal top!!
In de laatste week voor de vakantie hebben we een heleboel andere activiteiten
gedaan dan gewoonlijk. Zo hebben we maandagmiddag lekker buiten gespeeld
met speelgoed van thuis.
Dinsdagochtend hebben we groep 8 uitgezwaaid en dinsdagmiddag hebben we
gezelschapsspelletjes gedaan. De kinderen hebben dinsdag een leesbingo en
een leesprogramma meegekregen. Beide onderdelen stimuleren het lezen
tijdens de vakantie. In de bibliotheek kunnen ze voor elk boek wat ze gelezen
hebben, een sticker ontvangen. Na de vakantie wordt dit project afgesloten, samen met een medewerker
van de bieb. Veel succes, maar vooral veel leesplezier!! Vandaag, op de laatste dag van het schooljaar,
hebben we nog geproost op een fijne en gezellige vakantie. En dan is het zover… de vakantie kan beginnen!
Iedereen die weggaat wensen wij een hele goede reis en een behouden
thuiskomst. Ook de thuisblijvers wensen wij heel veel plezier!!!!
Tot volgend schooljaar!

Groep 8A en 8B
Sportief, tot in de allerlaatste week! Meer zien? In het album op de website vindt u meer sportieve acties!

BELANGRIJKE DATA
Vrijdag 6 juli: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
Maandag 9 juli: Zomervakantie tot en met vrijdag 17 augustus
Maandag 20 augustus: Eerste schooldag; luizenpluizenlocatie Weldsehei
Vrijdag 24 augustus: Luizenpluizen locatie Kanteel
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN
Kooaï (8B), Daan (3/4B), Brecht (3A), Nena (7B), Emily (3/4B), Pieter (4A), Eline (7A), Jasmijn (5/6B),
Lars (5/6A), Rik (7A), Marijn (3/4B), Niels (7A), Bob 5/6A), Kyan (KB), Amanda (5/6B), Feona (4A), Liora
(KC), Zoé (KB), Julian (KB), Nicole (KC), Emy (5/6A), Amy (KA), Liam (4A), Ana Catalina (KC), Jikke (4A),
Xavi (KB), Estelle (KB), Vera (7B), Pepijn (7B), Kevin (KA), Boet (8B), Lars (8B), Olivier (KA) Yelle ( 4A),
Lucas (7B), Ruben (7B), Patrycja (5/6B), Noan (3A), Kyan (3A), Juno (5/6B), Fenne (8A), Jasper (4A), Eva
(KC), Lauren (KA), Sergio (KC), Sem (KB), Mats (8A), Aradhya (KC), Sofie (8B)

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

