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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Het weer 
De afgelopen dagen hebben we mogen genieten van heerlijk warm weer. Van enkele ouders heb ik de vraag 
gekregen hoe we deze keer omgaan met de hitte. Uiteraard zorgen we dat de leerlingen voldoende drinken 
en overwegen we steeds of we wel of niet buiten kunnen gaan spelen. Ook in het dagprogramma houden we 
rekening met de warmte, door bijvoorbeeld instructielessen vooral in de ochtend te plannen. Zolang de 
temperatuur niet dagenlang op of boven de 35 graden komt, is er geen aanleiding om (drastische) 
maatregelen zoals sluiting van de school af te kondigen. Mocht dit in de toekomst toch ooit noodzakelijk zijn, 
communiceren we dit tijdig en wordt er altijd voor opvang gezorgd voor de leerlingen waarvoor dit nodig is. 
  
Informatieavonden 
Volgende week zijn de informatieavonden voor alle groepen. 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. De ouders 
van groep 7B kunnen eerst de informatieavond bijwonen in het lokaal van groep 6/7B en aansluitend naar de 
Weldsehei voor de informatie over het Voortgezet Onderwijs. 
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 
 
Heiackerdag 2019-2020 
Beste ouders,  
Zoals u weet gaan wij op donderdag 12 september met de groepen 1 t/m 8 op schoolreis.  
Dit jaar gaan de groepen 1 t/m 3 naar De Hooiberg in Bladel en de groepen 4 t/m 8 naar de Efteling.  
 
De Hooiberg groep 1 t/m 3 
In de bijlage van dit Cahierke treft u informatie rondom het schoolreisje van groep 1 t/m 3 naar de Hooiberg. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij juf Ellen of juf Angelina.  
 
De Efteling groep 4 t/m 8 
Alle kinderen van groep 4 t/m 8 verzamelen zich op deze dag op de Weldsehei om 8.30 uur.  
Om 9.00 uur vertrekken we met de bus richting de Efteling. De kinderen van locatie Kanteel worden 
verwelkomd op het schoolplein van de Weldsehei door hun eigen leerkracht. Rond 17.00 uur verwachten wij 
terug te zijn op de Weldsehei.  
De leerlingen van groep 4 t/m 8 worden in groepjes verdeeld door de leerkracht. Hierbij wordt er zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de wensen van de leerlingen (vriendjes en voorkeur attracties). De 
leerlingen van groep 4 t/m 7 gaan onder begeleiding van een ouder en/of leerkracht samen met hun groepje 
het park in en blijven de gehele dag bij elkaar. De leerlingen van groep 8 mogen met hun groepje zonder 
begeleiding door het park. 



De kinderen nemen het volgende mee: fruit, lunchpakket en drinken. (Er zijn waterpunten waar zij hun flesje 
kunnen vullen). Alle kinderen krijgen op school een polsbandje met de contactgegevens van de leerkrachten 
van de Heiackerdagcommissie. 
 
De commissie Heiackerdag 
 
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 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Groep KA  
De eerste weken na de vakantie 
starten we in alle kleutergroepen 
met het thema ‘ik en mijn 
omgeving’. De kinderen hebben 
hier een mooie tekening van 
gemaakt in hun verzamelmap. 
We leren elkaar beter kennen en 
vertellen over onze familie. 
Verschillende versjes en liedjes 
binnen het thema komen aan 
bod, zoals ‘dit ben ik’  en ‘de duim 
is dik’.  

Dit jaar maken de kinderen hun eigen 
verjaardagskroon! En wat worden ze 
mooi! Er is heel hard aan gewerkt.  
Morgen gaan we het eerste uitstapje 
van dit jaar maken. We mogen op 
bezoek bij de bibliotheek in Veldhoven 
voor ons project ‘muizenhuis’. Alle 
kinderen hebben hiervoor een doos 
mee naar school genomen. Wat we 
hiermee gaan doen, is nog een 
verrassing!  
Wilt u een kijkje nemen in de klas of 
naar werkjes komen kijken?  
U bent elke dag na schooltijd van harte welkom. 
 
 
 



Groep KB 
Ook wij zijn weer ‘fris’ van start gegaan. De kinderen zijn inmiddels 2 weken bezig met het nieuwe thema ‘ik 
en mijn omgeving’. We bespreken wat er allemaal aan je lijf zit. Het benoemen van wat er aan je lijf zit, doen 
we in het Nederlands en in het Engels. 

 
We hebben het ook over wie er allemaal in je huis woont: 
vader, moeder, zus/broer en/of een huisdier. 
Vrijdag 6 september maken we een uitstapje naar de 
bibliotheek in Veldhoven. De kinderen hebben daarvoor een 
doos nodig (geen schoenendoos), dit hebben we via de mail al 
kenbaar gemaakt. Mocht u voor uw kind nog geen doos 
geregeld hebben, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? Wat we 
ermee gaan doen is nog een verrassing! 
 
Wilt u een kijkje nemen in de klas of naar werkjes komen 
kijken? U bent elke dag na schooltijd van harte welkom. 
 

 
Groep 3A en 3B 

Na zes weken heerlijk vakantie vieren, is hier een eerste bericht van 
de groepen 3A en 3B. Het is even wennen in het begin, maar we zijn 
goed van start gegaan en hebben al hard gewerkt. De kinderen van 
groep 3 kennen elkaar al van de kleuterklassen maar door de KWINK 
lessen leren we elkaar nog beter kennen. Door de verschillende 
oefenvormen uit die lessen zijn er al heel wat dingen besproken en zo 
leren we elkaar steeds beter kennen.  
Vorig schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode van Veilig 
leren lezen: de KIM versie. Deze methode gaat uit van 1 nieuwe letter 
waar we 2 dagen mee aan de slag gaan. Op de informatieavond van 

maandag 2 september gaan wij u hier meer over vertellen en komt al het reilen en zeilen van groep 3 aan 
bod. Ook zult u van de kinderen waarschijnlijk horen wat ze allemaal gedaan en geleerd hebben. Wilt u iets 
meer weten, loop gerust een keer binnen. Als u het leuk vindt, kunt u na school ook altijd kijken wat de 
kinderen gemaakt en gedaan hebben. Als u in schriftjes of werkboekjes wilt kijken, kunt u dat vragen aan de 
leerkracht. Ook voor andere vragen kunt u, bij voorkeur na schooltijd, terecht bij de leerkracht. Als u denkt 
wat meer tijd nodig te hebben, willen wij u vragen om vooraf een afspraak te maken.  
Vandaag zijn we voor de eerste keer gaan gymmen in sporthal Den Ekkerman. Best wel spannend! Wij gaan 
daar met de bus naar toe en de beide groepen 3 gymmen samen. Het is de bedoeling dat de kinderen een 
korte broek en shirt meebrengen. Ook hebben ze gymsokken en gymschoenen met een reliëfzool nodig, 
zodat ze niet uitglijden op de toestellen. Wilt u er samen met uw kind voor zorgen, dat de gymspullen 
meegaan op de gymdag? Wij hebben er heel veel zin in om samen te leren en te spelen en gaan er een 
geweldig jaar van maken, samen met u!      
De juffen van groep 3A en 3B                                                              
 
Groep 4/5B 
De kinderen in groep 4/5B hebben deze week al heel hard gewerkt. De kinderen van groep 4 hebben kennis 
gemaakt met de nieuwe spullen van de leesmethode Estafette, ook hebben ze al hard gewerkt in het 
Doeboek van wereldoriëntatie. Ook in groep 5 zijn er nieuwe boeken. Zo zijn de kinderen al met heel veel 
enthousiasme begonnen aan het eerste thema van Brandaan, onze geschiedenismethode. Dit thema gaat 
over het leven in de prehistorie. 
Natuurlijk hebben we deze week ook al volop Engels gesproken. De kinderen kennen al heel veel fruit- en 
groetensoorten in het Engels. Ook kunnen ze al in perfect Engels vragen of ze naar het toilet mogen. Knap! 
In groep 4/5 komen een boekbespreking en een spreekbeurt aan bod. Alle kinderen hebben een blad 
gekregen wat ze kan helpen bij de voorbereiding. De eerste boekbespreking is inmiddels zelfs al geweest. 
Goed gedaan, Jasmijn! Komende maandag is onze informatieavond, wij hopen u daar allemaal te 
ontmoeten. 
 
Groep 5A 
We zijn goed gestart in dit nieuwe schooljaar. We hebben er allemaal weer zin in!  
In groep 5A leren we heel veel. Zo gaan we dit jaar starten met de vakken Meander, Brandaan en Naut 
(wereldoriëntatie). Bij het rekenen hebben we elke week een ‘tafel van de week’. Dit kunt u ook in de klas 
zien. Deze week zijn we de tafels van 3 en 6 aan het oefenen. Dit mag uw kind thuis natuurlijk ook oefenen!  
Daarnaast zijn we bezig met onze verjaardagskalender en zijn we volop bezig met het thema  
‘mijn omgeving / my house’. We hebben geleerd hoe de ruimtes van een huis in het Engels worden 
genoemd. Daar hebben we verschillende activiteiten aangekoppeld.  



Leuk om te horen dat de kinderen al op een goed niveau Engels spreken.  
Riley is bij ons in de groep gestart. Van harte welkom Riley.  
Ook dit jaar zijn er vieringen die we samen gaan doen met groep 6A. Deze vieringen gaan plaatsvinden op:  
vrijdag 29 november 8.30 uur en woensdag 10 juni 11.30 uur. Leuk als wij u daar gaan zien!  
Volgende week maandag 2 september om 19.30 uur is de ouderavond voor onze groep. U bent van harte 
welkom in groep 5A. 
 
Groep 8B 
Vanaf de eerste schooldag staat er een mooie doos in de klas. In de doos zaten samenwerkingsopdrachten 
die we in de groep hebben uitgevoerd om elkaar beter te leren kennen. Zowel groep 8B als groep 7/8A 
heeft de opdrachten gedaan, niet alleen in de eigen groep, maar ook met de 2 groepen samen. Bij 5 
geslaagde opdrachten kon er een verrassing verdiend worden en afgelopen dinsdag is dit gelukt! De 
kinderen hebben samen op deze warme middag heerlijk kunnen genieten van een ijsje.  
 
Meester Peter groep 8B 
 
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 
Aron (6A), Jorg (KC), Lara (5A)  

HARTELIJK GEFELICITEERD! 
 
BIJLAGE 
Info over de Heiackerdag, groepen 1, 2 en 3 
 

 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

