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VANUIT DE DIRECTIE
Uitreiking Certificaat TalenT Keurmerk B
Gister was het zover: de overhandiging van het keurmerk B van TalenT ‘Erkend aanbieder van
meertaligheid’! Wij mogen ons nu met recht de eerste VVTO school noemen in Veldhoven met het keurmerk
B. De feestelijke uitreiking werd gedaan door de medewerksters van Hogeschool De Kempel die de audits
hebben afgenomen. We luisterden naar de mooie toespraken door de wethouder van onderwijs, Hans van
de Looij en door Stephen McLaughlin, die het team begeleid heeft bij het studieproces.
En, natuurlijk genoten we van heerlijke
taart, terwijl de Union Jack vrolijk
wapperde in de wind. De Heiacker is
happy and proud!

Landelijke stakingsactie 5 oktober 2017
Bij dit Cahierke ontvangt u een bijlage met informatie over de op handen zijnde stakingsactie van leraren op
5 oktober.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Heiackerdag 2017
Dit schooljaar hebben we op woensdag 4 oktober de Heiackerdag.
De kinderen van groep 1 t/m 3 gaan naar speelboerderij Hullies en de kinderen van groep 4 t/m 8 gaan naar
Toverland.
De kinderen van de groep 4 t/m 6 worden verdeeld in groepjes en begeleid door een hulpouder of de
leerkracht. De kinderen van de groepen 7 en 8 mogen op deze dag in groepjes vrij rondlopen. Er is in het
park een centrale post en er lopen begeleiders rond om op deze kinderen toezicht te houden.
Hulpouders voor deze dag worden door de leerkrachten, met behulp van de klassenouders, voor hun eigen
groep geregeld. Er zullen echter slechts enkele ouders nodig zijn.
Op de dag zelf worden alle kinderen van locatie Weldsehei gewoon om 8.30 uur op school verwacht in het
eigen lokaal. De kinderen van locatie Kanteel worden ook om 8.30 uur verwacht op de Weldsehei en
worden daar opgevangen door de eigen groepsleerkracht. We vertrekken deze dag om 9.00 uur met
bussen.

De onderbouwgroepen zijn rond 14.00 uur weer terug op locatie Weldsehei, u kunt uw kind daar bij de
eigen leerkracht op het plein ophalen.
Met de groepen 4 t/m 8 verwachten we rond 17.00 uur weer terug te zijn op locatie Weldsehei. U kunt uw
kind weer ophalen bij de eigen leerkracht op het grasveld.
De gewijzigde tijden en locaties worden door school doorgegeven aan de BSO. Meer informatie volgt
in een later stadium middels het Cahierke. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij juf Ellen en juf Romy.
Vriendelijke groeten,
Commissie Heiackerdag
De oudercommissie nodigt u uit.
De jaarvergadering van schooljaar 2017-2018 wordt gehouden op maandag 18 september van 19:30 uur tot
20:30 uur. Tijdens deze vergadering bespreken we ons financiële jaarverslag van afgelopen schooljaar en
de activiteiten die georganiseerd zijn. Alle ouders zijn van harte welkom deze jaarvergadering bij te wonen!
Informatie vanuit de parochie Christus Koning.
Aan de ouders van leerlingen van groep 4
Ook dit jaar biedt de parochie Christus Koning de mogelijkheid om uw zoon/dochter de 1e communie te laten
doen. Hiervoor zijn informatieavonden gepland op donderdag 5 oktober en dinsdag 10 oktober.
U bent op een van beide avonden van harte welkom. Aanvang is 20.00 uur. De avonden vinden plaats in het
parochiecentrum aan de Kapelstraat zuid 18 te Veldhoven. Wij vragen u om u aan te melden als u naar een
van deze avonden komt. Dit kan telefonisch via 040-2532231 of per mail: secretariaat@christuskoning.nl
Aan de ouders van leerlingen van groep 8
Ook dit jaar biedt de parochie Christus Koning de mogelijkheid om uw zoon/dochter het H. Vormsel te laten
ontvangen. Hiervoor is een informatieavond gepland op dinsdag 17 oktober. U bent van harte welkom.
Aanvang is 20.00 uur. De avond vinden plaats in het parochiecentrum aan de Kapelstraat zuid 18 te
Veldhoven. Wij vragen u om u aan te melden als u naar deze avond komt. Dit kan telefonisch via 0402532231 of per mail naar secretariaat@christuskoning.nl
Namens de parochie Christus Koning,Kitty Tholen
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen

Afgelopen vrijdag hebben we Teun, het pas geboren broertje van Lize mogen bewonderen in de klas. Lize
heeft vol trots verteld over Teun en de kinderen mochten vragen stellen aan de papa en mama over wat een
baby allemaal eet en doet. We kregen een lekkere traktatie, beschuit met blauwe muisjes!
In groep KC kreeg Andor in de vakantie een broertje. Ook KC heeft genoten van een heerlijke traktatie.
Proficiat allemaal!
We zijn volop bezig geweest met het maken van een verjaardagskalender. U kunt hem in de klas komen
bewonderen.
Maandag en woensdag hebben Ruben en Jamie geoefend in de klas. Zij komen binnenkort in groep KB.
Welkom Ruben en Jamie! Volgende week start ook Jelle met oefenen in groep KB.
De kleutergroepen gaan deze maand een bezoek brengen aan de bibliotheek. Groep KA op 25 september,
groep KB op 26 september en groep KC op 29 september. KA en KB gaan hier lopend naar toe. De ouders
van groep KC ontvangen na de informatieavond een e-mail met de vraag wie zou willen rijden.
Alle kleuterjuffen willen u vragen de kinderen zelfstandig naar binnen te laten komen. Het is weer erg druk in
de gangen, vaak ook met kinderwagens en voor zoveel jonge kinderen is dat erg onoverzichtelijk. Wij vinden
het ook belangrijk om de zelfstandigheid van uw kind te stimuleren. Sommige kinderen vinden het nog
moeilijk om hun ouders los te laten. Wij zullen hier ook aandacht in de klas aan besteden. Uiteraard geldt dit
niet voor de kinderen die net op school begonnen zijn.

We zijn gestart met de letter –k. Kleine spulletjes waarbij je de letter –k- hoort zijn welkom voor in de
lettermuur.
Informatieavond kleutergroepen
Volgende week maandag, 11 september om 19.30 uur, vindt de informatieavond plaats voor de
kleutergroepen. U bent allen van harte welkom! De ouders van de kinderen op locatie Weldsehei worden
daar verwacht en de ouders van de kinderen op locatie Kanteel verwachten we in het lokaal van groep KC.
Groep 7A
Geschreven door Cheyenne en Anouk
Weer naar school.
De school is weer begonnen. Weer vroeg opstaan. We gaan weer leren en werken. Wij in groep 7a doen
een proef-nieuwskring.
We hebben voortaan ook ClassDojo dat is waarop wij kunnen zien hoe goed of hoe slecht wij het doen. Als
we zoveel procent hebben dan mogen we aan het eind van de week naar buiten.
We leren nu ook meer in het Engels. Zoals het programma die is ook in het Engels. En soms vertelt juf Romy
ook rekenen in het Engels. We proberen alles te verstaan. Dat lukt best goed.
We hebben dit schooljaar ook voor het eerst Blits gehad dat was best moeilijk maar ook leuk. Blits is een
soort van begrijpend lezen. Dit schooljaar wordt heel leuk. We doen het met ze allen al goed.
Van Anouk en Cheyenne
BELANGRIJKE DATA
11 september: Informatieavond groepen KA, KB, KC, 5/6A en 5/6B; aanvang 19.30 uur
12 september: Informatieavond groepen 3A, 4A, 3/4B, 7A, 7B, 8A, 8B; aanvang 19.30 uur
18 september: Jaarvergadering oudercommissie; 19:30 uur tot 20:30 uur, aanvang 19.30 uur
5 oktober: Landelijke stakingsactie; alle leerlingen zijn vrij
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Tara (5/6B), Sarah (3A), Sophie (4A), Feline (3A), Indy (5/6B), Emily (3A), Just (4A), Emma (8B)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
BIJLAGE
Brief naar aanleiding van de landelijke stakingsactie van leraren op 5 oktober
Informatie van de Bredeschool Veldhoven

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

