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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Alle dagen school 
Vanaf maandag 8 juni gaan de kinderen weer alle dagen naar school. Alle maatregelen die vanaf 11 mei op 
school gelden, worden gecontinueerd. Als bijlage bij dit Cahierke ontvangt u een document met alle 
afspraken. Leest u het nog eens heel goed door! 
 
Toetsen en leerlingverslagen 
Op vrijdag 19 juni ontvangen de kinderen zoals gepland in de jaarplanning het leerlingverslag. Dit verslag is 
deze keer natuurlijk iets anders dan andere jaren, aangezien er minder gegevens (zowel toetsen als 
observaties) zijn waarop de leerkrachten zich kunnen baseren. Volgende week in het Cahierke lichten we 
toe welke keuzes we hierin gemaakt hebben. De oudergesprekken vinden in de week daarna plaats, via 
Teams. Ook hierover ontvangt u volgende week informatie. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
BELANGRIJKE ANDERE INFORMATIE 
De vieringen die voor de komende weken staan gepland, gaan niet door. 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep KC 
In de kleuterklas: 
“Juf, kom je iets bij ons in de winkel kopen?” De juf gaat naar de winkel en koopt 2 eieren, 1 pak melk, 1 
doosje chocolaatjes, 1 fles shampoo. “Wat moet ik betalen?“ vraagt de juf. “€5,- voor de eieren.” “Nou, dat is 
duur!“ zegt de juf. Uiteindelijk kosten alle boodschappen samen €101,-. De juf vindt dat véél te duur. 
Intussen komen 2 kinderen in de winkel en kopen ook iets. De juf waarschuwt dat het hier wel een heel erg 
dure winkel is. De kinderen krijgen alles gratis. De juf klaagt dat het voor haar echt veel te duur is hier. “Dat 
is alleen voor ouderen!” antwoordt de winkeljuffrouw. Daarna komt een leerling naar de juf en geeft nog  
een tip: “Je kan het ook pikken!“  
Dit wordt vervolgd met een lesje KWINK! 
 
                              Pannenkoeken bakken in KC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Groep 5A 
Deze week hebben we een korte week, voordat we maandag dan toch echt weer met ons allen in de klas 
gaan beginnen. Wat hebben alle kinderen het toch knap gedaan. Elke dag maar weer met de spullen lopen 
en dan goed kijken of we alles mee naar huis hadden. Het vroeg veel van de zelfstandigheid en dat ging bij 
iedereen heel erg goed! Ik ben echt trots op de kinderen! 

 
Zoals u weet zijn we enige tijd geleden gestart met het 
bibliotheekproject 'Scoor een boek'. Zo hebben we een lipdub 
gemaakt, waar we ontzettend veel lol mee hebben gehad. En toen 
moesten we aan de slag met de volgende opdracht: Lees zoveel 
mogelijk boeken. Voor elk uitgelezen boek mochten de kinderen een 
sticker plakken op de poster. En wat hebben we gelezen met ons 
allen! We hebben maar liefst 128 boeken gelezen!!!  
Goed gedaan allemaal!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIJLAGE 
Informatie over De Heiacker vanaf 8 juni 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Noor (5A), Joep (7/8A), Quinty (KD) Flint (4/5B)  

HARTELIJK GEFELICITEERD!  
 

 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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