
 
 

 
Cahierke nummer 1, jaargang 32, d.d. 22-08-2019 

 
VANUIT DE DIRECTIE 
 
Welkom 
Na een mooie zomer zijn we afgelopen maandag in alle groepen heerlijk van start gegaan. Sommige 
kinderen moeten weer even wennen, en sommigen konden niet wachten om weer te starten. Fijn om 
iedereen weer te zien! 
In het Cahierke vandaag vooral een herhaling van belangrijke data, aankondiging van de informatieavond en 
een bericht vanuit de oudercommissie. In de komende weken treft u van iedere groep uiteraard ook weer de 
informatie vanuit de groepen aan, te beginnen vandaag met groep 6A. 
 
Informatieavonden 
Heeft u de informatieavonden al in uw agenda staan? Deze vinden plaats op 2 en 3 september volgens 
onderstaand rooster. Op deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind(eren) en krijgt u 
informatie over het leerjaar. De informatieavond vindt plaats in het eigen lokaal van de groep, met 
uitzondering van de gezamenlijke informatie met betrekking tot het Voortgezet Onderwijs voor de groepen 7 
en 8. Deze informatie vindt plaats op locatie Weldsehei. 
Maandag 2 september 2018: 19.30u groep 3A, 4A, 5A, 3B en 4/5B 

 
Dinsdag 3 september 2018:   19.00u groep KA, KB, KC, 6A, 6/7B 

20.00u: gezamenlijke informatie VO voor de groepen 7 en 8 (op locatie 
Weldsehei) , pauze met koffie en thee 
20.30u: 7/8A en 8B 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Vanuit de oudercommissie 
De oudercommissie heeft als doel om samen met de leerkrachten extra activiteiten te organiseren 
gedurende het jaar. U kunt denken aan de schoolreis, sinterklaas, sportdag, etc. De activiteiten worden door 
de school gepland en er worden commissies gevormd bestaande uit leerkrachten en ouders die in een 
aantal overlegmomenten de activiteit voorbereiden. De overlegmomenten vinden na schooltijd plaats in 
overleg met de betrokken commissieleden. De leden van de oudercommissie kunnen meerdere activiteiten 
mee voorbereiden, maar één commissie is uiteraard ook mogelijk.  
 
Bent u benieuwd naar wat de oudercommissie allemaal heeft gedaan afgelopen schooljaar? En benieuwd 
naar hoe we de beschikbare gelden besteed hebben? Kom dan 9 september naar onze jaarlijkse 
vergadering. Deze zal plaatsvinden op locatie Weldsehei locatie van 19:30-20:30 uur.  
 
Maak kennis met onze leden en wie weet wordt u ook enthousiast en ziet u kans om aan te sluiten. We 
hebben namelijk nog twee vacante functies in het dagelijks bestuur en vanaf volgende jaar ook een derde. 
Ook voor de locatie Kanteel zijn we dringend op zoek naar versterking van het team. (Ook papa’s zijn van 
harte welkom!) 
 
Controle financiële administratie 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 2018-2019). 
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 7 september 2019.  



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. 
 
Graag tot 9 September!  
OCDB de Heiacker 
 
Vakanties en belangrijke data schooljaar 2019-2020 
 

Herfstvakantie  14-10-19 t/m 18-10-19     
Kerstvakantie  23-12-19 t/m 03-01-20     
Voorjaarsvakantie  24-02-20 t/m 28-02-20     
2de paasdag  13-04-20     
Koningsdag  27-04-20     
Meivakantie  20-04-20 t/m 01-05-20     
Bevrijdingsdag  05-05-20     
Hemelvaart  21-05-20 t/m 22-05-20     
2e Pinksterdag  01-06-20     
Zomervakantie  13-07-20 t/m 21-08-20     
 
 
Studiedagen  
De studiedagen zijn gepland op donderdag 26 september 2019, vrijdag 6 december 2019, woensdag 11 
maart 2020, maandag 4 mei 2020, dinsdag 2 juni 2020 en vrijdag 10 juli 2020. Alle leerlingen zijn dan vrij.  
 
Ouderavonden  
De informatie avonden zijn gepland op:  
- Maandag 2 september voor groep 3A, 4A, 5A, 3B en 4/5B  

- Dinsdag 3 september voor groep KA, KB, KC, 6A, 7/8A, 6/7B en 8B  
 
De oudergesprekken zijn gepland op :  

- 10 en 12 december 2019 voor periode 1  

- 18 en 20 februari 2020 voor periode 2  

- 23 en 25 juni 2020 voor periode 3  

 
Voor de ouders van leerlingen in leerjaar 7 is het belangrijk dat ze dinsdagavond 8 oktober 2019 vrijhouden 
in hun agenda. De reden hiervoor is nog even geheim! 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep 6A 
 

Na een lange vakantie zijn we weer vol goede moed begonnen aan het 
nieuwe schooljaar. In de eerste week hebben we al hard gewerkt. Het was 
wel even wennen voor sommigen. Een ander lokaal, een andere leerkracht 
en ook een nieuwe leerling. Ilke, afkomstig uit Turkije, komt onze groep dit 
jaar versterken. Wij heten Ilke van harte welkom in onze groep en wij gaan 
ervoor zorgen, dat zij zich hier helemaal thuis gaat voelen. 

                           
Deze week zijn bijna alle vakken opgestart. We gaan deze week nog niet naar de sporthal om te gymmen, 
maar spelen lekker buiten op het veld. 
In de klas hangt een intekenlijst voor spreekbeurten en boekbesprekingen. Het is de bedoeling, dat de 
kinderen zich daarop inschrijven. Ze kunnen dit doen tot en met volgende week vrijdag, 30 augustus.  

Het is de bedoeling dat op de lijst voor de spreekbeurten ook het 
onderwerp wordt genoteerd en bij de boekbespreking ook de titel 
van het boek. Als een onderwerp er al op staat, kan dit niet nog 
een keer gekozen worden, om herhalingen te voorkomen. We zijn 
benieuwd wat we dit jaar allemaal aan informatie zullen krijgen. De 
boekbesprekingen zijn gepland op dinsdagmiddag om 13.15 uur en 
de spreekbeurten op donderdagmorgen om 8.30 uur. De kinderen 
mogen dan voor het begin van de schooldag eerder naar binnen 
om hun spullen klaar te zetten. 



Dinsdag 3 september is de informatieavond voor groep 6. Hopelijk zie ik u dan en kunnen we nader 
kennismaken. Samen gaan we er een gezellig en leuk schooljaar van maken! 
 
Juf Marie-Thérèse 
 
BELANGRIJKE DATA 
Maandag 2 september: Informatie avond; 19.30u groep 3A, 4A, 5A, 3B en 4/5B 
Dinsdag 3 september: Informatie avond; 19.00u groep KA, KB, KC, 6A, 6/7B, 7/8A en 8B 
Maandag 9 september: Jaarvergadering Oudercommissie 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK  
Annemarie (7/8A), Soheun (3A), Noah (6A), Malou (6/7B), Lize (4A), Latino (8B), Gisèle (4/5B) 

HARTELIJK GEFELICITEERD!  
 
BIJLAGE 
Informatie vanuit de Parochie Christus Koning 
 
 

 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 
 

http://www.heiacker.nl/
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