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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Leerlingverslag en oudergesprekken 
Volgende week woensdag, 4 december, ontvangt u het eerste leerlingverslag van dit schooljaar. Vandaag 
ontvangt u bij het Cahierke de uitnodiging voor de oudergesprekken die plaats vinden op dinsdag 10 en 
donderdag 12 december. Op het formulier vragen we u om maximaal twee blokken aan te kruisen, indien u 
verhinderd bent. Het formulier graag per kind mee teruggeven, uiterlijk maandag 2 december. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reminder versieren kerst  
We zijn op zoek naar ouders die de school in kerstsfeer willen 
brengen. Het versieren zal plaatsvinden op maandag 9 
december vanaf 15.15 uur op beide locaties. Mocht u zich niet 
opgegeven hebben en u heeft nog wat tijd over, dan zijn wij blij met 
alle extra handen! U kunt zich aanmelden door de volgende gegevens te 
mailen naar a.tax@veldvest.nl: 
 
Naam ouder 
Versieren / Opruimen / Beide 
Klas kind 
Locatie 
E-mailadres 
 
Bij voorbaat dank voor uw hulp!                                                                                                          

De kerstcommissie 

 
 

Conflict?  
Los het samen op. 
 

Steek over als je ruzie hebt. 

mailto:a.tax@veldvest.nl


Wijziging in het bestuur van de oudercommissie 
Zoals in een eerder Cahierke al heeft gestaan, hebben Veroniek en Marieke de bestuursfunctie neergelegd. 
En daar zijn nu twee waardige opvolgers voor in de plaats gekomen, die het komende jaar samen met Ina 
Vandevenne de oudercommissie draaiende houden. Ze stellen zich graag aan u voor. 
 

Hallo allemaal,  
Mijn naam is Eelco Schutten, vader van Riff (groep KD) en Lev 
(peuterspeelzaal), locatie Weldsehei. En sinds kort lid van het dagelijkse 
bestuur van de OC. In het dagelijks leven druk bezig met werk en thuis, 
maar nog zeker zin en tijd over om mij in te zetten en hopelijk een goede 
bijdrage te kunnen leveren binnen de OC. Naast mijn kinderen zijn mijn 
overige hobby's sporten, reizen en koken.  
Tot snel! 
 
Groetjes Eelco 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo, ik ben Paul Hover, 47 jaar en sinds kort onderdeel van het dagelijks 
bestuur van de Oudercommissie van De Heiacker. Ik werk als freelance 
interim- en IT-manager en ben sinds 9 jaar getrouwd met Helen en bovenal 
trotse papa van Josh en Connor. Josh is 7 jaar en zit in groep 4 op locatie 
Kanteel. Connor is net iets ouder dan 1 jaar, dus dat duurt nog even voordat 
hij naar school gaat. In mijn beperkte vrije tijd doe ik aan pool-biljarten en 
qua sporten doe ik een beetje aan hardlopen en wielrennen. Ik kijk er naar 
uit om de geöliede machine van de oudercommissie zo goed mogelijk te 
ondersteunen. 
Hopelijk snel tot ziens bij één van onze prachtige evenementen of anders 
op het schoolplein. 
 
Groeten, 
Paul Hover 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Groep 3B 
Wat een spannende tijd is het toch! De kinderen zijn vol verwachting van wat de Sint dit jaar weer gaat 
brengen. En wie is toch die Piet die steeds in de gymzaal komt slapen? We mochten van hem vandaag de 
schoen zetten! Ook bakken we vandaag pepernoten. We kneden het deeg en de kinderen vormen de 
pepernoten. De hulpouders bakken ze thuis af en ondertussen knutselen wij een doosje waarin we de 
pepernoten mee naar huis kunnen nemen. Bakouders, alvast hartelijk bedankt!  
We hebben vorige week woensdag een bezoek gebracht aan het Kasteel van Sinterklaas in Helmond. Dat 
was een geweldige ochtend. We hebben ervan genoten. Rijouders, heel erg bedankt voor uw hulp! 

  

 

 

 

 

 

 

 

In de slaapzaal van de Pieten                                Een kijkje in de keuken van het sinterklaaskasteel                                



   

Pepernoten bakken                                                   De pietenschool 

Klimmen over daken, pakjes door de schoorsteen gooien; hoe worden Pieten nou zo lenig? Is het moeilijk 
om alle cadeautjes op tijd bij de kinderen te krijgen? De pietengymles heeft ons de antwoorden gegeven! 
Volgende week gaan we eens kijken hoe lenig wij zijn en kunnen we ons pietengymdiploma halen. 

Donderdag 5 december komt Sinterklaas in de middag naar locatie Kanteel. We zijn druk bezig met het 
oefenen van een versje en een liedje. We zijn nu al benieuwd wat Sinterklaas ervan vindt. 

Wij verzoeken de ouders om kinderen zoveel mogelijk te stimuleren om zelfstandig naar binnen te gaan. 

Juf Romy en juf Angelina 

Groep 5A 
Blaasbende 
Vorige week donderdag hebben de kinderen een geweldig optreden laten zien en horen, naar aanleiding van 
de lessen van Art4U. Na vele weken oefenen was het resultaat daar. In de blaasbende hadden we 
verschillende instrumenten zoals: de klarinet, de trombone en de saxofoon.  

 
Het was leuk om te horen dat verschillende kinderen graag 
door willen gaan met het leren bespelen van het 
instrument. Ouders, hartelijk dank voor uw aanwezigheid!  
 
Viering 
Morgen hebben wij samen met groep 6A onze eerste viering. We zullen iets later dan 8.30 uur starten, want 
de kinderen hebben vandaag hun schoen mogen zetten. Onze allereerste aandacht gaat vrijdag dan ook uit 
naar onze schoen…  
 
Leerlingverslag. 
Volgende week woensdag, 4 december, gaan de eerste leerlingverslagen mee naar huis.  
 
BELANGRIJKE DATA 
Vrijdag 29 november: Viering groep 5A en 6A; 8.30 uur; locatie Weldsehei 
Woensdag 4 december: Leerlingverslag mee naar huis 
Donderdag 5 december: Sinterklaasviering op school 
Vrijdag 6 december: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
Dinsdag 10 december: Oudergesprekken 
Donderdag 12 december: Oudergesprekken 
 
 



JARIGE IN DE KOMENDE WEEK   
Cato (3A) 

HARTELIJK GEFELICITEERD, CATO! 
 
BIJLAGEN 
Oudernieuws Kwink 
Informatie over Schoolschaaktoernooi 345  
 

 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/
mailto:heiacker@veldvest.nl

