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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Beste ouders, 
De laatste dagen van dit schooljaar zijn heel erg fijn en sfeervol verlopen. Zo hebben we na een paar 
vreemde maanden, het schooljaar goed af kunnen sluiten. Zoals vorige week aangegeven, hoop ik dat we 
na de zomervakantie weer wat ‘gewoner’ naar school kunnen. Vooralsnog ga ik ervan uit dat we weer 
teruggaan naar de normale schooltijden en dat de TSO weer opgestart wordt zoals gewoonlijk. In de laatste 
vakantieweek ontvangt u via de mail de definitieve informatie over de start van het schooljaar. 
Ik wil u namens het team een heerlijke vakantie wensen en zie u graag op 24 augustus weer terug op (het) 
school(plein). 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Luizenpluizen  
In de eerste week na de zomervakantie zullen de kinderen worden gecontroleerd op luizen en neten.   
Locatie Weldsehei: De luizencontrole vindt plaats op de eerste maandagochtend na de vakantie.  
Locatie Kanteel: De luizencontrole vindt plaats op de eerste vrijdagochtend na de vakantie.  
Als de kinderen op de luizenpluisdag geen gel in het haar hebben en de meisjes het haar los (haarband) of 
in een staart dragen, maakt dat de controle een stuk gemakkelijker.  

Vakantierooster 2020-2021 
Herfstvakantie 19-10-20 t/m 25-10-20 
Kerstvakantie 21-12-20 t/m 03-01-21 
Voorjaarsvakantie 15-02-21 t/m 21-02-21 
2de paasdag 05-04-21 
Koningsdag 27-04-21 
Meivakantie 03-05-21 t/m 16-05-21 
Hemelvaart (in de meivakantie) 13-05-21 t/m 14-05-21 
2e Pinksterdag 24-05-21 
Zomervakantie 26-07-21 t/m 05-09-21 

Studiedagen 
Maandag 5 oktober 2020, woensdag 3 maart 2021, vrijdag 21 mei 2021 en vrijdag 23 juli 2021. Alle 
leerlingen zijn dan vrij. 
  
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
De kleutergroepen 
Tijdens  de afgelopen periode heeft groep 2 geoefend in groep 3. Dat ging erg goed! De kinderen deden 
reken- en taalspelletjes en kwamen enthousiast terug.  
In de laatste schoolweek hebben we een klassenfoto gemaakt die u terug kunt vinden in Teams. Daar staat 

ook een foto van alle kinderen om de klassenouders en de biebmoeder te bedanken voor 
hun hulp en het organiseren van allerlei activiteiten voor de groepen. Woensdag hebben 
we hen bedankt en onze kaart met foto aan hen overhandigd. Heel hartelijk bedankt! Jullie 
deden het zó!  
De kinderen wilden nog graag bingo spelen, dat hebben we ook nog gedaan. 
Spelenderwijs hebben we zo alle getallen tot en met twintig nog eens geoefend.  



We vierden de laatste verjaardagen, maakten de laatste zandkastelen, aten samen voor het laatst onze 
lunch en genoten van een broodje knakworst.  
Het zit erop. Het was een heel bijzonder schooljaar. We kregen les via de computer. We leerden veel tijdens 
de coronatijd en werden snel zelfstandig. We hielpen elkaar en waren snel gewend aan het vele handen 
wassen. We misten elkaar en waren heel blij elkaar weer te zien. De groep 2-ers gaan ons nu verlaten, ze 
zijn toe aan groep 3. Groep 1 kinderen worden volgend schooljaar de oudsten. En er komen weer nieuwe 
kinderen in de groep.  
We wensen idereen, namens alle kleuterleerkrachten, een hele fijne vakantie!  Blijf gezond, dan zien we 
elkaar na de vakantie weer terug op De Heiacker!  
 
Groep KC 
Woensdag werd juf Ellen verrast door de ouders en kinderen van groep KC. Zij verzorgden buiten een leuke 
verrassing. Alle kinderen zongen ook een bedankliedje voor de ouders en de juf hield een kort praatje. Alle 
ouders heel erg bedankt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bingo! 
Wij kennen al heel veel cijfers en getallen in KC 

 
Terminator,  
tekeningen 
van leerlingen 
van KC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep KD 

Afgelopen dinsdag hadden we ‘tentjesdag’. We gingen om half 9 al meteen naar de ‘KD-Camping’. Het was 
supergoed weer en de kinderen hebben genoten! Een geweldige dag! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Groep 3A 
Op woensdagochtend 1 juli hebben wij, juf Evy en juf Hannie onze verjaardag gevierd in de klas. We werden 
verrast met zang, felicitaties en een terugblik. Daarna werd met alle kinderen in groepjes escape-room 
gespeeld. Elk groepje moest een aantal opdrachten uitvoeren om zo losse letters te verdienen. Met die 
letters moest een woord gemaakt worden. Wie het woord als eerste goed had, mocht de schatkist openen. 
Daar zat een lekkere traktatie in voor alle kinderen van de klas. De tijd vloog voorbij. Dankjewel voor de 
gezellige ochtend en de leuke attentie.   
 

 
Terugblik, een blik vol met mooie 
versierde kaartjes met foto’s, wensen, 
teksten, tekeningen van  
alle kinderen uit de klas. Wat een super 
leuke verrassing!                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
In groepjes werden verschillende opdrachten uitgevoerd om zo de code voor de schatkist te ontdekken. 
 
Juf Evy en Juf Hannie.  
 
Groep 4A 
In de klas: 
De afgelopen weken hebben we nog volop gerekend, gelezen en gewerkt aan taal en spelling, maar 
daarnaast hebben we ook af en toe heerlijk buiten gespeeld en gegymd, de musical van groep 8 via het 
digibord gekeken en het leesboek van Dr. Proktor uitgelezen. 
Drukke, maar gezellige weken dus, waarin we ook al vooruit gekeken hebben naar het nieuwe schooljaar dat 
komen gaat. 



 
Vakantie: 
Na een mooi, leuk, speciaal en bijzonder jaar is het tijd om 
vakantie te gaan vieren! 
We hebben moeten wennen aan elkaar. We hebben het samen 
leuk gehad. We hebben veel geleerd. We hebben veel 
gespeeld. We hebben veel gelachen. We hebben af en toe 
gemopperd en we hebben elkaar zelfs gemist dit jaar. Volgens 
mij was dit een schooljaar dat niet snel vergeten gaat worden. 
 
 
Het was een bijzonder jaar voor de klas van meester Bas, en 
het was inderdaad soms wel een bende! 
 
Fijne vakantie allemaal en tot volgend schooljaar!! 
 
Meester Bas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Groep 6A 
 

Het is bijna zover, zes weken vakantie. Lekker bijkomen van alle 
gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Langs deze weg 
willen groep 6A, juf Ilse en Juf Marie-Thérèse alle ouders enorm 
bedanken voor de hulp van het afgelopen schooljaar. De beide 
klassenouders, de moeders van Sophie en Jonas hebben altijd op tijd gezorgd voor 
alle hulp, die nodig was. Heel hartelijk dank! 
       
Gisteren hebben de kinderen kennis kunnen maken met hun nieuwe leerkracht, 
meester Martijn. Voor sommige spannend, maar vooral ook erg leuk! 
Vandaag heb ik mijn verjaardag gevierd met de kinderen. Met hulp en ondersteuning 

van Juf Ilse was het een gezellige en geslaagde dag en tevens een fijn afscheid van groep 6! Met alle 
kinderen van de hele school hebben we tussen de middag samen een broodje knakworst gegeten. Helaas 
was het dit jaar vanwege de Coronamaatregelen niet mogelijk om afscheid te nemen van alle ouders.  
 
Wij wensen iedereen een hele fijne, gezellige en vooral gezonde vakantie toe! Voor iedereen die op reis 
gaat: een goede reis en een behouden thuiskomst. Wij zien elkaar over zes weken weer terug! Veel plezier! 
 
BELANGRIJKE DATA 
Vrijdag 10 juli: Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
Maandag 13 juli: Zomervakantie tot en met vrijdag 21 augustus 
Maandag 24 augustus: Luizenpluizen locatie Weldsehei 
Vrijdag 28 augustus: Luizenpluizen locatie Kanteel 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN 
Jasmijn (6/7B), Lars (7/8A), Marijn (6/7B), Bob (7/8A), Kyan (4A), Amanda (8B), Mees (KA), Feona (6A),  
Italiana (KA), Liora (3B), Zoé (KB), Eva (KA), Thomas (3A), Nicole (4/5B), Emy (7/8A), Liam (6A), Ana (3B), 
Maysae (KD), Jikke (6A), Xavi (4A), Naomi (3A), Estelle (4A), Kevin (3A), Zoë (KD), Yelle (6A), Noan (5A),  
Kyan (5A), Juno (8B), Jasper (6A), Nevai (KD), Eva (3B), Sergio (3B) Sem (4A), Vincent (KB),  
Annemarie (7/8A), Noah (6A), Malou (6/7B). 
 

  

   
BIJLAGE 
Info vanuit Sjors Sportief 
 



 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

