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VANUIT DE DIRECTIE 
Sint op De Heiacker 

Vandaag was Sinterklaas bij ons op school! Alle groepen hebben een 
bezoekje aan hem gebracht. Sint wist heel veel van alle kinderen en er 
zijn heel mooie liedjes voor hem gezongen. Sint en de pieten werden 
zelfs verrast door een paar optredens! Natuurlijk kreeg iedereen een 
cadeautje en lekkere pepernoten. Dank u Sinterklaasje! 
 
 

 
 
Nieuwe look in de school 
 

Heeft u een idee wat dit is?? Er wordt druk geschilderd in locatie Weldsehei. Alle muren 
in de gangen en aula zijn wit! En de deuren hebben ook een andere kleur gekregen, 
zowel binnen als buiten. En ziet u waar Sinterklaas hierboven zit? Gewoon op ons 
podium, waarvan de achterwand ook een nieuwe 
kleur kreeg. Heel mooi groen! Niet alleen omdat dat 
mooi is, maar ook omdat we hier heel speciale 
dingen mee kunnen doen. Kijk maar: 
 
 
 

Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Kerst 2020 

 
Een bijzondere kerst in een 
bijzondere tijd.  
Natuurlijk willen we kerst niet 
zomaar voorbij laten gaan, ook al 
moeten we rekening houden met de 
maatregelen rondom corona. Een 
kerstdiner is dit jaar helaas niet 
mogelijk, omdat er uitsluitend 
verpakte etenswaren meegebracht 
mogen worden en om drukte tijdens 
het brengen en ophalen te 
voorkomen. 
Maar de sfeer, de saamhorigheid, 
en het kerstverhaal gaan zeker niet 
ontbreken! 
 

 
In de week van 14 december besteden alle klassen aandacht aan het kerstverhaal in de vorm van teksten, 
kleurplaten, prentenboeken en liedjes. 



Op donderdag 17 december staan er verschillende gezellige activiteiten op het programma. In iedere groep 
is er een “crea-explosie”, een activiteit waarbij de creativiteit van de kinderen wordt geprikkeld. Welke 
activiteit we doen in welke groep, dat houden we nog even geheim… 
Groep 7B voert een kerstmusical op. De musical vindt plaats in de aula op de Weldsehei. De generale 
repetitie, op woensdag 16 december, wordt opgevoerd voor de groepen 7A en 8A. Op donderdagochtend 
zijn er drie voorstellingen voor de andere groepen.  
Voor alle groepen is er die dag een traktatie: iets te drinken en een beschuit met muisjes, we vieren immers 
de geboorte van Jezus! 
Met al deze activiteiten gaan we er een bijzondere en sfeervolle dag en week van maken. 
 
Spreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin 

Tijdens het CJG spreekuur van maandag 7 december kunnen 

ouders/verzorgers telefonisch contact opnemen met Jesse van Keersop. U 

kunt Jesse vragen stellen over allerlei onderwerpen, zoals: gezondheid, 

groeien, weerbaarheid, spelen en vrije tijd, vrienden maken, pesten, gamen, 

puberteit, echtscheiding, ingrijpende gebeurtenissen, opvoed- en 

opgroeivragen, et cetera.  

Jesse is van 8.30 uur tot 9.30 uur telefonisch te bereiken op nummer: 088 0031 198  
  
NIEUWS UIT DE GROEPEN 

 
Kleutergroep KB 
“Oh kom er eens kijken...” Rommelpiet had het al 
aangekondigd: we mochten onze schoenen zetten en die 
waren de dag erop gevuld met lekkers. Zelfs de juffrouw 
kreeg een gevuld schoentje! 
Ondertussen hebben we flink geoefend met het zingen van 
sinterklaasliedjes, met het inpakken van cadeautjes, met 
het strooien van pepernoten, het klimmen op ‘daken’ én 
het versieren van koeken. Dat allemaal om aan Sinterklaas 
te vertellen dat we - net als zijn Pieten - dat heel goed 
kunnen. 
Afgelopen maandag is de rijmpiet in de klas geweest. Hij 
kon even niet meer zo goed rijmen… Daarom hebben wij 
hem heel goed geholpen! 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vandaag was het zover: Sinterklaas heeft onze school bezocht, wat een feest! Het liep een beetje anders 
dan andere jaren. Sinterklaas werd niet door ons opgewacht op het schoolplein. Sint moest natuurlijk de 
ouders ontwijken vanwege corona! Dat maakte het feest niet minder leuk voor de kinderen. We hebben een 
superfijne dag gehad, met pepernoten en cadeautjes. Dankjewel Sinterklaas en tot volgend jaar op De 
Heiacker! 
 



 
 
Een kijkje in groep KC op locatie Kanteel: 
poppenkastspel, in het teken van 
Sinterklaas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4A 
Pietengym 
Twee weekjes geleden hebben we tijdens de gym een 
pietenles gehad. 
De kinderen klommen op en liepen over daken en 
sprongen er vanaf. Ze mikten cadeautjes in de 
schoorsteen en kropen door de schoorsteen om te 
laten zien dat zij ook goede pietjes kunnen zijn en ze 
gaven de echte pieten het voorbeeld hoe ze fit kunnen 
blijven… 
 
Bezoek Sinterklaas 

Hoewel hij dit jaar veel vanuit thuis werkt, was de Sint 
vandaag toch weer even op bezoek bij De Heiacker. 
Wij zijn ook bij hem langs geweest.  
De goedheiligman heeft de kinderen in groepjes 
toegesproken over hun goede ontwikkeling, gedrag of 
vaardigheden en na het zingen van enkele liedjes zijn 
we, met een klein cadeautje, weer gezellig naar de 
klas gegaan om daar verschillende activiteiten in het 
kader van het sinterklaasfeest te doen (koek 
versieren, de weektaak doen, spelletjes spelen en een 
filmpje kijken). 
 
Meester Bas en juf Ilse 
 
Groep 6A 
Wat hebben de kinderen afgelopen vrijdag hun best gedaan bij de presentatie van hun werkstuk! Ze hebben 
zelf heel gevarieerde technieken en vormen gevonden om daarbij in te zetten. Er was dan ook een keur aan 
informatie en creativiteit. Heel knap gedaan! 

Vandaag is het dan zover… We vierden Sinterklaas in de klas met surprises 
en gedichten. We maakten er een gezellige dag van. We waren blij verrast 
door de werkstukken en de dichtkunst van iedereen.                      
We gaan vandaag niet naar de gym, maar vullen de dag met allerlei 
sinterklaasactiviteiten. 
 

 
Morgen krijgen de kinderen hun eerste leerlingverslag mee naar huis. U 
zult vast heel erg trots zijn op uw kind, want de resultaten zijn geweldig. 
Ook ik ben trots op ze, want wat kunnen de kinderen hard werken en wat 
hebben ze al veel gepresteerd! 
Ze krijgen ook hun knutselwerkjes van de afgelopen periode mee naar 
huis. Daarom is het misschien handig om uw kind een extra tas mee naar 
school te geven. 
 



Volgende week donderdag, 10 december, wordt het project ‘Veldhoven danst’ afgesloten. Dit wordt gefilmd, 
waarna de opnames naar de ouders worden gestuurd. Zo kunt u zien hoe enthousiast en goed de kinderen 
geoefend hebben, de afgelopen weken. Door de dansjuf is gevraagd of alle kinderen een blauwe 
spijkerbroek met een wit t- shirt aan kunnen doen die middag. Deze kleding kunnen ze ook meenemen 
naar de sporthal in hun gymtas, als dat makkelijker is. Hopelijk is dit voor iedereen te regelen. 
Het thema slavernij van Brandaan is deze week afgesloten en volgende week starten we met een nieuw 
thema van Naut: materiaal uit de natuur. En natuurlijk gaan wij volgende week beginnen met de 
voorbereidingen voor kerst. Ook dat belooft een gezellig feest te worden. Hierover vindt u meer informatie, 
elders in dit Cahierke. We hebben nog maar twee weken te gaan tot aan de kerstvakantie, wat gaat de tijd  
snel.  
Wij wensen iedereen een heel fijn en gezellig sinterklaasweekend! Maandag mogen de kinderen een klein 
cadeautje mee naar school brengen om te laten zien in de klas. Ik ben heel benieuwd naar alle verhalen van 
de kinderen. Veel plezier!! 
 
BELANGRIJKE DATA 
Vrijdag 4 december: Leerlingverslag mee naar huis 
Maandagmiddag 7 december, dinsdagmiddag en-avond 8 december, woensdagmiddag 9 december en 
donderdagmiddag en -avond 10 december: Oudergesprekken via Teams 
Maandag 7 december: Telefonisch spreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin van 8.30 – 9.30 uur 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN 
Cato (4A), Lucas (5A), Joshua (4A), Lars (6A) 
 

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 
 

http://www.heiacker.nl/
mailto:heiacker@veldvest.nl

