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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Laatste periode 
De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken. Naast de citotoetsen en de laatste hoofdstukken uit 
de methodes staan er ook nog allerlei andere activiteiten op het programma. Groep 8 is bijvoorbeeld al druk 
aan het oefenen voor de musical op 15 juli, de kleuters zijn al met het thema ‘summer’ begonnen en in 
verschillende andere groepen staan er ook projecten op de planning. De kinderen van groep 2 gaan de 
komende weken een aantal keer oefenen in groep 3, en zo werken we langzaam toe naar het einde van het 
schooljaar. 
Nog steeds geldt dat kinderen die corona-gerelateerde klachten hebben, niet naar school mogen komen. Het 
advies is om uw kind te laten testen als het klachten heeft. Deze week bleek dat sommige ouders hun kind 
niet bij de GGD, maar bij een andere teststraat laten testen (bijvoorbeeld bij ASML). Het heeft sterk onze 
voorkeur kinderen bij de GGD te laten testen, omdat dan gegarandeerd een gevalideerde PCRtest wordt 
afgenomen. Indien uw kind een DIGID heeft, heeft u doorgaans dezelfde dag de uitslag. Een zelftest is nooit 
voldoende om weer (met klachten) naar school te komen. Het wel of niet laten testen van uw kind(eren) is 
de keuze en verantwoordelijkheid van u als ouder(s). Kinderen die niet getest worden, mogen als ze 24 uur 
klachtenvrij zijn, weer naar school. 
Ouders mogen nog steeds een afspraak maken met de leerkracht om na schooltijd even in de klas te kijken 
samen met hun kind. Uw kind kan dan werkjes laten zien of een nieuwe plek in de klas. Maakt u hier gerust 
gebruik van! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 

Schoolraad 
Vanavond vergadert de Schoolraad weer online. Naast de Covid-19 maatregelen bespreken we onder 
andere VVTO, het formatieplan, Wetenschap en Technologie onderwijs en de notulen van de GMR. De 
vastgestelde notulen van alle vergaderingen kunt u teruglezen op de website. De Schoolraad is te bereiken 
via srdeheiacker@gmail.com. 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Kleutergroepen KA, KB, KC en KD 
 
We hebben alweer een nieuwe klank geleerd, de -z. 
 

We hebben al zoveel klanken (letters) geleerd dat we er al korte 
woorden mee kunnen maken. Door het leren van de -a, -s en de -t 
kunnen we bijvoorbeeld het woord tas maken. Eigenlijk kunnen we 
dus al een beetje lezen! 
Verder zijn we van start gegaan met ons nieuwe thema ‘summer’. 
We weten dat het officieel nog geen zomer is, maar omdat het een 
groot thema betreft zijn we alvast begonnen. Eerder hebben we 
geleerd over de seizoenen en hebben we nog eens naar de 
verschillen tussen de lente en zomer gekeken.  

 
Het thema is in het Engels, iets wat ons steeds gemakkelijker afgaat, én we superleuk vinden! 



En hoewel het nog officieel geen zomer is, is het weer wel al heel 
zomers. Belangrijk dus dat u uw kind voor schooltijd 
insmeert. Uiteraard smeren wij op school kinderen, indien 
nodig, nog eens in, maar het is voor ons onmogelijk om alle 
kinderen in te smeren en vooraf insmeren werkt veel beter. 
Ten slotte zijn we deze week weer van start gegaan met een 
heel speciaal werkje, we kunnen daar helaas niets over 
mededelen, later zult u wel begrijpen waarom! 
 
Kleutergroep KB 
Babynieuws 

Loren uit KB heeft een zusje gekregen, ze heet Lovi.  
Gefeliciteerd! 
 

Ook Emma heeft onlangs een zusje 
gekregen, ze heet Siena Maria. 
Gefeliciteerd! 
 
Zowel Emma als Loren zijn heel trots! 

 

 

 
 
 
 
 

 
Groep 7B 
Onze meester heeft zojuist sleutelhangers uit zijn lade opgediept. Hij had die al een tijdje geleden gekregen 
van de mensen van VSV. VSV  staat voor Veldhoven Samen Verkeersveilig. Als die sleutelhangers uit de 
lade komen dan weten wij wel wat er aan de hand is. De uitslag van het fietsexamen is binnen! Voor het 
theorie-examen waren we maanden geleden allemaal geslaagd en afgelopen maandag hebben we dan het 
praktijkexamen gedaan. De meester telde de sleutelhangers wel drie keer. Dat betekent vast dat hij hoopt 
dat hij er genoeg heeft. Dan zijn er dus best veel van ons geslaagd. Dan begint de meester te vertellen over 
de leerlingen in groep 8. Die blijken allemaal te zijn geslaagd. Maar, hoe fijn we dat ook vinden voor de 
leerlingen van groep 8, wij willen toch graag weten hoe het zit met de groep 7 leerlingen. De leerlingen van 
7A hebben het volgens de meester ook goed gedaan. Een paar aantekeningen, maar ook in die klas is 
niemand gezakt. 
De meester typt dit bericht voor het Cahierke en wij lezen mee. Dan (nu dus) stopt hij met typen en loopt 
naar zijn bureau. Hij pakt een stapel diploma’s en begint voor te lezen…. Hij noemt om de beurt alle namen 
op en reikt de diploma’s uit. 
Yes, geslaagd!! 
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 10 juni: Online vergadering Schoolraad; 19.30 uur 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Flint (5/6B), Wendy (7A), Jake (3A), Karol (4A) 

 
 
  
 
 

 
 

            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 

 
                                             Facebook:  https://www.facebook.com/Heiacker 
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