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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Wat een feest! 
Het schooljaar is alweer een paar weken aan de gang en iedereen is hard aan het werk. Daar hoort ook af 
en toe een feestje bij. Vandaag is de hele school op schoolreis, onze Heiackerdag! Lekker genieten in de 
Hooiberg of de Efteling. 
Voor groep 8 is er volgende week een heel speciaal feest, namelijk het schoolkamp. Ze hebben er superveel 
zin in!  
 
In iedere groep is er ook al een aantal verjaardagen gevierd de afgelopen 
weken. Wij vinden het fijn als u de traktatie klein houdt. Een hartige of 
gezonde traktatie of één (klein) snoepje wordt erg op prijs gesteld. Indien u 
twijfelt over de traktatie kunt u altijd even met de leerkracht overleggen. 
 
Jaarvergadering oudercommissie  

Afgelopen maandag was de jaarvergadering van de oudercommissie. Enkele 
oudercommissieleden namen afscheid, waaronder vanuit het dagelijks bestuur Marieke 
en Veroniek. Onder hun enthousiaste leiding heeft de oudercommissie samen met de 
leerkrachten de afgelopen jaren enorm veel mooie activiteiten georganiseerd, is er steeds 
meer lijn en structuur gekomen en is het motto “kids blij, wij blij” nog prominenter naar 
voren gekomen. Wij bedanken Marieke en Veroniek hartelijk voor hun inzet. Enkele 
nieuwe leden en huidige leden hebben aangegeven een verkenning te willen doen of zij 

iets kunnen betekenen in het dagelijks bestuur van de oudercommissie. Wilt u ook meedenken en mee 
organiseren, geef dit dan via de mail door aan de oudercommissie op ocdbheiacker@gmail.com. U kunt zich 
ook opgeven om 1 activiteit (denk aan sinterklaas, kerst, carnaval, sportdag, Heiackerdag) mee te 
organiseren. Tenslotte willen we natuurlijk alle oudercommissieleden heel erg bedanken voor hun inzet. 
Dankzij hen kunnen we de kinderen steeds weer verrassen met gezellige activiteiten. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ik kan vriendelijk reageren naar de  ander. 

Ik weet hoe positief communiceren 
bijdraagt aan de rust in de groep. 
 
 
 
 
 
 

Ik weet hoe ik positief kan reageren. 

mailto:ocdbheiacker@gmail.com


Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 
 
Ook dit schooljaar heeft de oudercommissie diverse leuke activiteiten op het programma staan zoals: de 
Heiackerdag, het Nationaal schoolontbijt, sinterklaas, kerstmis, carnaval en de sportdag. Deze activiteiten 
worden mogelijk gemaakt door uw hulp en de jaarlijkse ouderbijdrage.  
Voor dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 33,00 per kind. 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt: 
€ 33,00 indien u 1 kind bij ons op school heeft 
€ 66,00 voor 2 kinderen 
€ 99,00 voor 3 kinderen 
 
Gaarne dit bedrag vóór 12 oktober 2019 storten op NL50 INGB 0007 2881 85 t.n.v. Ouderraad van BS De 
Heiacker, te Veldhoven onder vermelding van klas en naam/namen van uw kind(eren). 
De oudercommissie kan op verzoek van de directeur van de school, aan ouders waarvoor betaling een 
probleem, is geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen. De ouders kunnen te allen tijde in gesprek met de 
directeur om dit te bespreken. 
 
Namens de oudercommissie en de kinderen, 
bedankt voor de bijdrage! 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep KB 
Vorige week hebben we het eerste uitstapje van dit schooljaar gehad. We zijn naar de bibliotheek in 
Veldhoven geweest en we hebben daar geluisterd naar het verhaal ‘Muizenhuis’. Muisjes Sam en Julia 
wonen in dat muizenhuis. De meegebrachte dozen hebben we omgetoverd tot kamers en met alle dozen het 
muizenhuis nagebouwd. Maar eerst mochten we kijken wat er allemaal in de dozen paste. Wij waren ook 
even muizen, met mooie muizenoren en snorharen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze week zijn we gestart met het maken van muizenhuizen van papier en het kleien van muizen. Kom 
gerust eens binnen om onze prachtige werkjes te bewonderen! 
 
Groep 6/7B 
Groep 6/7B is goed gestart na de zomervakantie. De kinderen vertellen graag over hun eerste ervaringen. 
 
Geschreven door Anne 
Meester Peter is een leuke meester, hij is een grappige meester. 
Maar soms is hij streng. Hij houdt van geschiedenis. Dat maakt hem leuk. 
Hij leest veel Engelse boeken. En nu is hij bezig in The Twits van Roald Dahl. 
Je mag bij hem veel meer. De eerste week was het wennen. Maar nu is het leuk. 
In september gaan we aan de slag met conkers. 
Door Anne 
 



Geschreven door Roos 
Ik vond de eerste week heel leuk. 
Want ik zit naast mijn beste vriendin. 
En de meester is heel lief. 
Je mag ook vaak samenwerken. 
We hebben ook geleerd perspectief tekenen. 
En nu kunnen we ook de inhoud van iets uitrekenen. 
Het is ook leuk dat hij vaak in het Engels voorleest. 
Door Roos 
 
Groep 8A en 8B 
Volgende week zal er op het schoolkamp een bonte avond plaatsvinden. Op deze avond wordt er van de 
kinderen verwacht dat ze in een groepje een optreden verzorgen. De groepjes zijn gemaakt, en in veel 
gevallen zitten de kinderen van groep 8A en 8B gemixt in groepjes. Afgelopen week hebben we onder 
schooltijd geoefend en is duidelijk geworden dat we een gevarieerd aanbod gaan krijgen! Zo zijn er groepjes 
die dansen, een komisch toneelstukje doen of gaan goochelen. Het belooft een spectaculaire avond te 
worden! 
 
De leerkrachten van groep 8 
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 12 september: Schoolreisje 
Dinsdag 17 september tot en met vrijdag 20 september: Kamp groep 8 
Woensdag 25 september: Vergadering schoolraad 
Donderdag 26 september: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK   
Just (6A), Tessa (6A), Djedy (6/7B) 

HARTELIJK GEFELICITEERD! 
BIJLAGE 
Kwink oudernieuws 
  

 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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