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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Oudergesprekken 
Vrijdag 2 juli krijgen de leerlingen het leerlingverslag mee naar huis en de week erna zijn de 
oudergesprekken voor groep 1 t/m 7. 
Vandaag ontvangen de leerlingen het strookje voor het invullen van uw beschikbaarheid voor de 
oudergesprekken. De oudergesprekken vinden via Teams plaats. Omdat dit wat meer ruimte vraagt in de 
planning, is er een mogelijkheid tot een gesprek op maandagmiddag 5 juli, dinsdagmiddag en -avond 6 juli, 
woensdagmiddag 7 juli en donderdagmiddag en -avond 8 juli. U kunt het strookje tot en met woensdag  
30 juni mee terug naar school geven.  
Bij het leerlingverslag ontvangt u informatie over het tijdstip en de werkwijze met betrekking tot het 
oudergesprek via Teams. Wij vragen u om vóór 30 juni alvast een keer in te loggen in het Teams-account 
van uw kind(eren). Mocht dit problemen opleveren, kunt u dit aangeven op het strookje en kan de leerkracht 
u tijdig helpen met inloggen. 
 
Belangrijke data schooljaar 2021-2022 
De planning voor volgend schooljaar is in volle gang. Hieronder treft u alvast enkele belangrijke data voor in 
uw agenda. 
Informatie avonden 
20 en 21 september 2021 
 
Ouderavonden 
14 en 16 december 2021 
22 en 24 februari 2022 
5 en 7 juli 2022 
 
Studiedagen (alle leerlingen zijn dan vrij) 
Donderdag 23 september 2021 
Woensdag 17 november 
Maandag 14 februari 2022 
Vrijdag 20 mei 2022 
Dinsdag 7 juni 2022 
Vrijdag 22 juli 2022 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
 
NIEUWS UIT DE TAALKLAS 
De afgelopen dagen hebben we het thema ‘Zomer’ geïntroduceerd. Aan bod komen woorden als:  
de zwemband, de zwemvleugeltjes, de zwembroek, de bikini, de schep, de emmer, zonnen, het ijsje, je 
insmeren met zonnebrand en nog veel meer. We blazen samen de zwemband en de zwemvleugeltjes op en 
doen ze om. Er komen vanzelf verhalen over het zwemmen in een zwembad en in de zee. Het 
vakantiegevoel komt zo langzamerhand een beetje dichterbij. De kinderen zijn super enthousiast! 
We ondersteunen dit alles met een liedje: Lekker Rennen (Zand op je boterham) 
  
Lekker rennen in je blootje 
Schelpen zoeken op het strand 
Varen in een rubberbootje 
Zonnen in een warm land 
En overal is zand 



 Zand op je boterham 
Zand in je haar 
Bah, wat voelt dat naar 
Zand in je oren 
Van achteren en voren 
Zand, zand, zand! 
  
De leerlingen uit groep 7 zijn veel bezig geweest met toetsen. We bespreken de taaltoetsen, zoals 
begrijpend lezen. Dit helpt hen om nog eens goed de tekst te lezen en op hun gemak de vragen en de 
antwoorden te bekijken. Ook heb ik met hen ‘de zomerse woorden’ besproken en bekeken we het klimaat in 
hun land van afkomst: Turkije en de Filipijnen. Het is interessant dat ze van elkaar ook de verschillen horen. 
Al met al vliegt de tijd en komen we zelfs tijd te kort. 
We gaan de komende weken nog lekker genieten en spelend leren met elkaar. 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep KD 
Beste ouders van groep KD, 
De afgelopen week heb ik een paar ochtenden vervangen in groep KD. Het was geweldig dit te mogen doen. 
Ik wil u graag laten weten dat de kinderen het heel goed doen als er een (on)bekende leerkracht in hun 
groep staat. Ze gaan alleen naar binnen, hangen netjes hun jas op en gaan meteen hun handen wassen en 
rustig in de kring zitten… onze instroomkleuters! 
Daarbij spelen en werken ze heel enthousiast en genieten ze volop van versjes en liedjes. 
U kunt trots zijn op uw kind! Juf Annemieke en juf Hannie: chapeau; jullie hebben een fijne groep kinderen. 
  
Groet van een trotse juf Michèle 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 5A en 6A 
Van de muziekschool ontvingen wij de onderstaande uitnodiging. Groep 5A van juf Bregje en groep 6A van 
juf Marie- Thérèse hebben zich hiervoor opgegeven. We zijn heel erg benieuwd wat het gaat worden, en 
kijken ernaar uit! 

Omdat het feest al om 13:00 uur gaat beginnen moeten de kinderen om 12:55 uur op school aanwezig zijn. 
Wij hopen daarvoor op uw medewerking. Alvast bedankt hiervoor. 

Om het schooljaar feestelijk en muzikaal af te sluiten heeft het Art4U docententeam een fantastische 
activiteit voor jullie bedacht: 

HET GROTE CHAOS CONFETTI-FESTIVAL! 

Zoals de naam al zegt belooft het een grote, vrolijke (georganiseerde) chaos te worden: een groot feest! 
Niets is gek genoeg!! Tijdens de digitale live show zijn er verschillende challenges waaraan alle groepen 4 
t/m 8 interactief vanuit de klas kunnen deelnemen. Een gegarandeerde topmiddag! 

Dit knotsgekke online muziekfestival vol onverwachte wendingen en verrassingen met in elk geval voor alle 
deelnemers een overdosis confetti gaat plaatsvinden op: 
Dinsdag 29 juni 2021 van 13:00uur – 14:15uur, live vanuit Theater de Schalm. 

BELANGRIJKE DATA 
Dinsdag 29 juni: Het grote chaos confetti-festival voor groep 5A en 6A 
Vrijdag 2 juli: leerling verslag mee naar huis 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Laurence (3A), David (5/6B), Jolijn (3/4B) 

 
 
 
  

BIJLAGE 
Info vanuit De Parochie Christus Koning 

 
 
 

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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