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Even voorstellen 
Beste ouders/verzorgers van basisschool De Heiacker, 
 
Middels deze weg wil ik mezelf graag even aan u voorstellen. 
Mijn naam is Saleha Guman, ik ben 41 jaar en inmiddels alweer bijna 20 
jaar getrouwd. Ik heb samen met mijn man twee prachtige dochters van 16 
en 13 jaar. Ik heb een administratieve achtergrond en ben 20 jaar werkzaam 
geweest in de administratie. Echter, toen mijn kinderen naar de basisschool 
gingen, werd mijn passie voor het werken in het onderwijs gewekt. Vier jaar 
geleden heb ik dan toch besloten om mijn passie te gaan volgen en ben ik 
de deeltijd-PABO gaan volgen in Helmond. Met veel succes, want afgelopen 
schooljaar ben ik afgestudeerd als leerkracht! Bij basisschool De Heiacker 
heb ik een match gevonden qua werkplek en ik kan dan ook met veel plezier 
vermelden dat ik komend schooljaar deel uitmaak van het team op 
basisschool De Heiacker. Ik zal na de zomervakantie starten als leerkracht 
van groep 4, waar ik ontzettend veel zin in heb! Ik ben afgelopen weken al  
begonnen met meekijken en invallen op school, waardoor ik al veel collega’s, leerlingen en ouders heb 
ontmoet. Wat een leuke en fijne sfeer heerst er hier op school! Ik hoop dat we er het komend schooljaar een 
mooi jaar van zullen maken met zijn allen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in! 
 
Met vriendelijke groet,  
Juf Saleha  
 
Schoolraad 
Vanavond vergadert de Schoolraad voor de laatste keer dit schooljaar. 
Naast de gebruikelijke onderwerpen bespreken we dit keer o.a. ook de begroting en de schoolgids.  
Ook de samenstelling van de schoolraad voor volgend schooljaar staat op de agenda.  
We zijn op zoek naar ouders die vanaf volgend jaar in de schoolraad mee willen praten en denken over 
allerlei onderwijszaken op De Heiacker. Heb je interesse of vragen neem dan contact op met een van de 
leden van de schoolraad. Dit kan op het schoolplein of per mail via srdeheiacker@gmail.com. 
De vastgestelde notulen van alle vergaderingen staan op de website. 
 

Ik doe mee! 
 

Organiseren doen we samen! 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Groep 4A 
Viering en confettifeest: 
Deze week en vorige week is het wel twee keer feest geweest in de klas. 
Eerst hebben we onze viering gehouden voor de ouders. Via Teams deze keer, maar ook dat was een 
succes. In verschillende groepjes hebben we laten zien hoe verschillende onderdelen behandeld zijn in de 
klas en ook weer samenkomen en als afsluiting hebben we nog een mooi Engels lied gezongen. 
Het confettifeest van de muziekschool (art4U) was echt een waanzinnig feest. In een interactieve online 
bijeenkomst werden allerlei opdrachten uitgevoerd en muziek gemaakt en werd het af en toe een mooie 
bende in de klas. De kinderen en juf Rianne hebben hier super van genoten. 
 
In de klas 
We zijn al weer bezig aan de laatste drukke, maar vaak gezellige, periode van het schooljaar! 
In deze laatste weken zullen we de lesstof van de methodes nog verder af gaan maken en tussendoor wat 
leuke en andere activiteiten gaan doen en er voor zorgen dat er volgend schooljaar weer goed gestart kan 
worden.  
In deze laatste schoolweken staat er normaal gesproken nog van alles te gebeuren (ouderbedankochtend, 
rapporten en oudergesprekken, de musical van groep 8 en het wisseluur), maar ook dit jaar is het nog even 
afwachten hoe we dat allemaal vorm (kunnen) gaan geven. 
  
Toetsen en rapporten 
De afgelopen periode hebben we natuurlijk goed ons best gedaan, zowel op school als thuis, om te laten 
zien wat we allemaal geleerd hebben en we hebben de afgelopen periode ook weer enkele toetsen voor de 
verschillende vakgebieden gehad.  
De resultaten daarvan zullen terug te zien zijn in de laatste rapporten van dit schooljaar die morgen met de 
kinderen mee naar huis gaan.  
In deze rapporten ziet u zowel de uitslagen van de recente AVI en DMT toetsen, als de gegevens behorende 
bij de dagelijkse gang van zaken in de klas. 
 
Meester Bas 
 
Groep 5A 
Deze week hebben we tijdens de rekenles 
elkaars schaduw getekend.  
Door goed samen te werken, de lichtbron op 
de juiste afstand te zetten, stil te zitten en 
ook nog te tekenen, zijn er leuke 
schaduwsnoetjes getekend.  
 
 
Gisteren hebben we ontzettend genoten van 
het 'grote knal confetti festival' van Art4U.  
Via zoom hadden we een liveverbinding met 
de Schalm, waar de juffen en meesters van 
Art4U een geweldige quiz presenteerden. 
Meester Marinho zorgde voor de presentatie 
met grappige challenges.  
 
Groot compliment voor Art4U! 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 8A door Indy en Collin 
Vorige week dinsdag was het kamp van groep 8A gestart. Die ochtend toen we op school kwamen, zijn we 
naar buiten gegaan en zijn we peanutbal met obstakels gaan doen. Daarna zijn we met z’n allen jongens 
tegen de meisjes gaan doen. Dat is een soort van quiz spel. Toen zijn we weer naar buiten gegaan en zijn 
we flessenvoetbal gaan doen. Toen was het woensdag. 
 



Die dag zijn we op de fiets naar de molenvelden bossen 
gegaan. Daar hebben we een douane spel en bomentikkertje 
gedaan. Toen was het donderdag. De dag van de bonte 
avond. Als eerste zijn we naar de blokhut gefietst. Toen stond 
er een hele grote stormbaan. Daar zijn we met ons allen op 
geweest. Daarna gingen we een waterspel doen. Toen gingen 
we barbequen. Na de barbecue hadden we de bonte avond. 
Iedereen had een hele leuke act voorbereid. Er was ook een 
quiz. Er waren 6 groepjes. Groepje 6 had gewonnen. 
 
Indy en Collin   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 1 juli: Vergadering Schoolraad 
Vrijdag 2 juli: leerling verslag mee naar huis 
Maandag 5 juli t/m donderdag 8 juli: Oudergesprekken 
Vrijdag 23 juli: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Fleur (KB), Rens (7B), Juul (KC), Daan (5/6B), Brecht (6A), Miguel (KB), Cattleya (KC), Emily (7B) 

 
 
  
 
 

 
 

            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 

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

