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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Kerstgedachte 
Een school vol sfeer! Wat is dit toch een mooie, gezellige tijd, vol licht, 
lichtjes en lichtpuntjes. Vandaag waren we samen in de kerk voor een 
viering onder leiding van meester Peter van groep 6/7B. We zongen 
kerstliedjes, met hulp van ons koor uit groep 6/7B en het kerstverhaal 
werd gespeeld door kinderen van groep 8. Uit alle groepen waren er 
kerstwensen te horen. Kerstwensen over vrede, vriendschap en 
verdraagzaamheid. Mooi hoor, om zo te merken dat Kerst echt samen 
gevierd en ervaren wordt. Vanavond maken we het extra speciaal met 
een kerstdiner in de eigen groep. We starten om 17.15u. Alle ouders 
zijn van harte welkom in de speelzaal van het Kanteel, of in de aula 
van de Weldsehei. Om 18.15u worden alle kinderen op school 
opgehaald.  
 
Namens het team wens ik u fijne feestdagen en een goed begin van 
2020. Graag tot ziens op 6 januari 2020! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
Luizenpluizen 
In de eerste week na de kerstvakantie zullen de kinderen worden gecontroleerd op luizen en neten.  
Locatie Weldsehei: De luizencontrole vindt plaats op de eerste maandagochtend na de vakantie. 
Locatie Kanteel: De luizencontrole vindt plaats op de eerste vrijdagochtend na de vakantie. 
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. 
 
CJG – inloopspreekuur op school 
Op maandag 13 januari zal Jeugdverpleegkundige Jesse van Keersop van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin van 8.30-9.30 uur weer aanwezig zijn in het kantoor van Judith Aust (Weldsehei) en bent u welkom 
met vragen over allerlei onderwerpen, zoals: gezondheid, groeien, weerbaarheid, spelen en vrije tijd, 
vrienden maken, pesten, gamen, puberteit, echtscheiding, ingrijpende gebeurtenissen, opvoed- en 
opgroeivragen, et cetera. U hoeft zich voor het inloopspreekuur niet aan te melden.  
 
Flessenactie 
Wilt u in de kerstvakantie nog aan onze sponsoractie denken? 
Romy Stokkingreef, oud-leerling van De Heiacker, gaat in januari naar Afrika vanuit de opleiding ROC sport 
en bewegen. Om geld in te zamelen organiseert Romy een flessenactie op De Heiacker.  
Vanaf 6 januari is er twee weken de tijd om de flessen mee naar school te brengen. Op beide locaties zorgt 
Romy voor grote zakken, die zij regelmatig op komt halen. De zakken vindt u op de Weldsehei op het 
podium in de aula en op locatie Kanteel in het lokaal, naast de kleuterklas, dat niet door een groep wordt 
gebruikt. We hopen er met uw hulp een mooie sponsoractie van te maken! 

 



 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroepen 
In de kleutergroepen heerst een fijne kerstsfeer. Er staat een mooie kerstboom, er hangen lichtjes in de klas 
en ’s ochtends beginnen we de dag met een haardvuur op het digibord; wat een gezelligheid! Woensdag 
hebben we kerststukjes gemaakt, waarvan we er een aantal hebben bewaard om het kerstdiner nog mooier 
aan te kleden. Een aantal ouders heeft ons geholpen. Bedankt hiervoor! Deze week hebben we met de 
kinderen het kerstverhaal besproken en nagespeeld. De huishoek werd omgetoverd tot stal en de kinderen 
konden zich verkleden als Jozef, Maria, engel, koning, herder of schaap. Vandaag maken we er met alle 
kinderen nog een hele gezellige dag van. We gaan naar de kerk voor de kerstviering en hebben een heerlijk 
kerstdiner in de klassen.  

We wensen iedereen een heel fijn kerstfeest en ook alvast een heel gelukkig en gezond 2020! 

Groep KC  

 
Groep 3A en 3B 
Er is de laatste week hard gewerkt in de groepen 3, maar er was ook tijd om samen te genieten van de 
gezellige kersttijd. Vanavond sluiten we de dag af met een sfeervol kerstdiner, waarbij we samen lekker eten 
en drinken en luisteren naar mooie verhalen en muziek. We hebben kerststukjes gemaakt en hiermee 
versieren we de tafel.  
Naast al deze leuke activiteiten wordt er natuurlijk ook veel geleerd in de klas. Groep 3 heeft bijna alle letters 
al geleerd en na de kerstvakantie ronden we kern 6 af. We toetsen het geleerde dan met de 
wintersignalering. Het is daarom belangrijk dat de kinderen in de kerstvakantie ook blijven lezen!  
Om het lezen extra te oefenen, krijgen de kinderen een leesactiviteit mee naar huis. We hopen dat de 
kinderen, samen met de ouders, af en toe de tijd vinden om hier aandacht aan te besteden. 
In het nieuwe jaar gaan we iets heel speciaals doen… We gaan vieren dat we op dat moment alle letters 
geleerd hebben. Noteert u de volgende data in uw agenda, zodat u dit samen met ons kunt beleven. 
Groep 3A op vrijdag 17 januari om 11.30 uur tot ongeveer 12.30 uur 
Groep 3B op dinsdag 4 februari om 8.30 uur tot ongeveer 9.30 uur 
 
We wensen iedereen fijne kerstdagen, een mooie oudjaarsavond en een geweldige start van 2020! 
 
Fijne vakantie! 
Romy, Angelina, Evy en Hannie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Groep 6/7B 
Geschreven door Roos 
We zijn de laatste tijd veel bezig met de viering in de kerk, want we zitten in het koor. Daar gaan we 
donderdagochtend naartoe. In de avond hebben we kerstdiner. Ook zijn we nog steeds met Griekenland in 
contact. 
Maandag hebben we pepernotendeeg gemaakt voor dinsdag. Luuk, Colin en Anton hebben een 
klassenfeest georganiseerd. Daar hebben we de pepernoten bij gegeten. 
Ook hebben wij woensdag de kerststukjes gemaakt. 
Veel kinderen doen ook mee met Veldhovendanst, zaterdag hebben wij het optreden in de Schalm, met het 
liedje Givenchy van Chip Charlez. Dit was de laatste schoolweek van 2019! 
 
Roos, groep 6/7B 
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 19 december: Kerstdiner; aanvang 17.15 uur 
Maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari: Kerstvakantie 
Maandag 6 januari: Luizenpluizen locatie Weldsehei 
Vrijdag 10 januari: Luizenpluizen locatie Kanteel 
Maandag 13 januari: Inloopspreekuur CJG 
Donderdag 15 januari: Vergadering Schoolraad; locatie Weldsehei, aanvang 19.30 uur 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN 
Maxxe (3A), Floràn (3B), Lucas (6A), Yilena (6/7B), Quinn (4/5B), Litanja (6A), Makita (4A), Isabelle (3B), 
Finn (3A), Oscar Wijten (6/7B), Joshua (3A), Kai (KA), Lisa (KA), Inge (3B), Lizzie (3A), Joonhee (5A), 
Elin (6/7B), Elise (KB)   

HARTELIJK GEFELICITEERD! 
 
BIJLAGEN 
Brede School Veldhoven 1 
Brede School Veldhoven 2 
Informatie vanuit de Typetuin 
 
 

 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 
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