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VANUIT DE DIRECTIE
Een nieuw begin
Afgelopen maandag zijn leerlingen en leerkrachten weer met goede zin begonnen aan een nieuw schooljaar.
Regels, afspraken, vakantieverhalen, verjaardagskalender maken, maar ook weer de eerste lessen rekenen,
taal, lezen, wereldoriëntatie en natuurlijk activiteiten in het Engels.
De jaarplanner ontvangt u binnenkort bij een Cahierke, maar nu alvast een aantal belangrijke data voor de
komende weken.
Aanstaande woensdag om 11.45 uur bent u allen van harte uitgenodigd op locatie Weldsehei (bij mooi weer
buiten op de speelplaats) voor de feestelijke overhandiging van het keurmerk B van TalenT ‘Erkend
aanbieder van meertaligheid’.
Op maandag 11 en dinsdag 12 september zijn de informatieavonden op beide locaties. Maandag 11
september is de informatieavond van de groepen KA, KB, KC, 5/6A en 5/6B. Op dinsdag 12 september van
de groepen 3A, 4A, 3/4B, 7A, 7B, 8A, 8B. Het precieze programma ontvangt u nog, maar noteer de data
vast in uw agenda.
Ik wens iedereen een fijn een leerzaam schooljaar toe en graag tot ziens volgende week bij de uitreiking van
het keurmerk.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Gymrooster 2017/2018 D’n Ekkerman
Dag / tijd

Dinsdag
Donderdag

Vrijdag

8.45 – 10.15
8.45 – 10.15
10.15 – 11.45
13.30 – 15.00
10.15 – 12.00

Zaal 1

Zaal 2

8A
7A
7B
3/4B
5/6B

8B
5/6A
4A
3

VVTO
In het afgelopen schooljaar zijn wij als school bezig geweest met het behalen van het Keurmerk B van
TalenT. Dit keurmerk hebben wij behaald! Daar zijn wij als team natuurlijk ontzettend trots op!
Wij hebben als school laten zien dat op een hoog niveau goed Engelstalig onderwijs wordt gegeven door het
gehele team. Daardoor wordt er een leerling-niveau bereikt dat aanzienlijk hoger ligt dan bij het reguliere
Engels in het basisonderwijs.
Op woensdag 6 september zal er een feestelijk en officiële uitreiking plaatsvinden, waarbij wij een certificaat
en een gevelbordje ontvangen. Wij nodigen alle ouders daarvoor uit.
Dit zal plaatsvinden om 11.45 uur op de speelplaats van de Weldsehei.
Wij zien u graag op woensdag 6 september.
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 2016-2017).
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 15 september 2017.

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.
Wisseling van de wacht bij het dagelijks bestuur van de Ouder Commissie
In het laatste Cahierke van afgelopen schooljaar was te lezen dat Marja en Sabine afscheid namen van de
Ouder Commissie. Zij hebben met liefde, enthousiasme en gezelligheid vele leuke activiteiten georganiseerd
samen met de OC leden. Als dagelijks bestuur, samen met Ina, hebben zij er altijd voor gezorgd dat alles
geregeld was zodat de overige OC leden zich alleen hoefden te focussen op het organiseren van de
activiteiten wat voor veel stralende kindergezichtjes heeft gezorgd. Zij hebben hun motto echt waargemaakt;
“Kids blij, wij blij!”. Wij denken dat we namens alle OC leden spreken als wij zeggen; “Dikke dankjewel!”
Wanneer er bestuursleden vertrekken, dienen er ook opvolgers te zijn.
En dat zijn wij. Marieke van Dinteren en Veroniek de Jong. Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik
maken en onszelf voor stellen.
Hi, ik ben Marieke van Dinteren en samen met Alexander heb ik een dochter, Mayla, die dit
jaar groep 3 gaat doen. Ook heb ik nog een dochter van bijna 16 en zoon van 13 die
inmiddels al aan het voortgezet onderwijs zijn begonnen. Ik ben werkzaam bij Holland
Casino als Shiftleader Tafelspelen en werk daardoor veel nachtdiensten wat mij overdag
tijd geeft om betrokken te zijn bij school. Door Veroniek ben ik betrokken geraakt bij de
oudercommissie en heb ik het afgelopen jaar leuke dingen mogen organiseren onder het
inspirerende enthousiasme van Sabine, Marja en Ina. En dat werkt aanstekelijk! Samen met vele andere
enthousiaste OC-leden en hulpouders is het hen vele jaren gelukt om leuke activiteiten te organiseren. Ik
neem dan ook graag met Veroniek het stokje over van Sabine en Marja, zodat we samen met Ina dit voort
kunnen zetten.
Hallo, ik ben Veroniek de Jong. Ik ben getrouwd met Ton en samen hebben wij een
geweldige dochter Isabeau (7 jaar) en een lieve boef genaamd Bram (5 jaar). Isabeau is
inmiddels al gestart in groep 4A en kan niet wachten wat haar allemaal nog meer geleerd
gaat worden dit jaar. Bram is een heuse grote kleuter geworden in groep KA en voelt zich
apetrots. Omdat ik werkzaam ben bij de Koninklijke Luchtmacht (waar ik me bezig houd
met logistieke processen) merkte ik snel dat ik niet altijd op school kan zijn als werkende
moeder. Ik ben wel graag betrokken bij de school en om die reden heb ik mij 3 jaar
geleden opgegeven voor de Ouder Commissie.
Op die manier was ik betrokken bij school en kon ik helpen bij de organisatie van de leuke activiteiten die er
gehouden worden voor de kinderen, win/win 
Ik hoop dat ik samen met het bestuur, alle OC leden en de niet te missen hulpouders net zulk mooi werk
mag afleveren als voorgaande jaren. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in en ben van plan om het motto
voort te laten leven. “KIDS BLIJ, WIJ BLIJ!”
Mochten we je na het lezen hiervan geënthousiasmeerd of nieuwsgierig gemaakt hebben, voel je dan vrij om
op ons af te stappen. Wij willen jullie graag vertellen hoe leuk het is om betrokken te zijn bij de activiteiten op
de school van jullie kinderen. Wij zijn altijd op zoek naar mama’s maar zeker ook papa’s om het team te
versterken. Het maakt niet uit hoeveel hulp je kunt bieden! Je bepaalt zelf hoeveel en wanneer.
Aan- en afmelden TSO
Maakt uw kind op vaste dagen in de week gebruik van TSO? Of alleen af en toe een keertje? U kunt zelf een
planning maken. Via het Ouderportaal van Korein Kinderplein regelt u dat snel en gemakkelijk. Met uw
inlogcode regelt u zelf het dagarrangement van uw kind, op de dagen die u zelf kiest.
Wilt u uw kind aanmelden voor TSO van Korein Kinderplein? Ga dan naar Mijn Ouderportaal via
https://flexweb.kss.nl/aanvraag en kies voor Tussenschoolse opvang. U bent zelf verantwoordelijk voor aanen afmelding van uw kind(eren). Wanneer een kind niet digitaal wordt afgemeld, worden de kosten in
rekening gebracht.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen.
We zijn het schooljaar weer goed begonnen. De kinderen kwamen met verhalen op school over de
vakantie. De één was naar Spanje geweest, naar Italië of Moldavië en anderen naar heel veel andere
landen. Velen zijn ook lekker in eigen land gebleven. Iedereen is weer fris terug op school. Deze week
hebben we een rondleiding gedaan door de school.
Wat is er allemaal te zien op school? Waar zit groep 7 of waar is het kantoor van juf Judith?
Elke donderdag gymmen we in het speellokaal. De kinderen mogen gymschoentjes meenemen, graag
voorzien van naam. Het is fijn als de kinderen de schoentjes zelf aan kunnen doen. De schoentjes blijven op
school, zodat we bij slecht weer ook kunnen spelen in het speellokaal.
We zijn druk bezig met het maken van de verjaardagskalenders. U kunt ze binnenkort bewonderen in de
groepen.

Groep 7A
Het schooljaar is weer gestart, alle vakantieverhalen zijn verteld en iedereen heeft een beetje zijn draai
kunnen vinden. De eerste dagen hebben we wel even moeten wennen. Een andere klas, alles ligt op een
andere plek en toch weer wat andere regels en afspraken. We zijn het er wel met zijn allen over eens dat we
het jaar goed gestart zijn. Er is al heel hard gewerkt. Zoals u
op de foto’s kunt zien hebben de kinderen al geoefend voor
hun eerste toets in groep 7. De topotoets wordt
afgenomen op 8 september. De kinderen hebben een
briefje mee naar huis gekregen met daarop inlogcodes en
het adres van een site om topografie te oefenen. Het is fijn
als u de kinderen een (aantal) keer kunt overhoren. Noem
een land, stad of gebied en de kinderen moeten aangeven
waar dit ligt. Ook kan de vraag andersom gesteld worden. U
wijst een plek aan op de kaart en uw kind moet benoemen
wat de naam is van deze plek. Op school is er ook
gelegenheid om te oefenen voor de toets.
Deze week is er nog geen gymles, maar hebben we genoten
van het mooie weer door een keer extra buiten te bewegen.
Vanaf volgende week zal de gymles iedere
donderdagochtend van 8.30 uur tot ongeveer 10.30 uur zijn.
De kinderen wachten buiten bij het hek en wij lopen meteen
naar de gymzaal.
BELANGRIJKE DATA
1 september: Luizenpluizen locatie Kanteel
6 september: Uitreiking certificaat Keurmerk B van TalenT, ‘Erkend aanbieder van meertaligheid’; 11.45 uur
11 september: Informatieavond groepen KA, KB, KC, 5/6A en 5/6B
12 september: Informatieavond groepen 3A, 4A, 3/4B, 7A, 7B, 8A, 8B
JARIGE IN DE KOMENDE WEEK
Hartelijk gefeliciteerd Lara (3A)

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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