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VANUIT DE DIRECTIE 
 
De laatste week is bijna aangebroken. Vanmiddag voert groep 8 de afscheidsmusical op voor alle kinderen 
van de school. Vanavond wordt de musical opgevoerd voor de ouders van de kinderen van groep 8. Dinsdag 
is hun laatste dag op school en nemen we echt afscheid van hen. Volgende week donderdag is voor de rest 
van de school de laatste schooldag en nemen we voor 6 weken afscheid van elkaar. Op donderdag om 
15.10u zullen we op de speelplaats van beide locaties het schooljaar gezamenlijk afsluiten. U bent van harte 
welkom om (op gepaste afstand van ons en van elkaar) dit moment bij te wonen.  
 

Heeft u nog een Ipad van school? Dan verzoeken we u vriendelijk deze uiterlijk dinsdag mee 

naar school te geven en in te leveren bij de leerkracht. Vergeet u de oplader niet? 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE  
 
Vanuit de Schoolraad 
De schoolraad zoekt dringend meerdere ouders die mee willen denken en praten over de belangrijkste 
zaken op school. Iets voor u? In de bijlage bij dit Cahierke vindt u meer informatie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolreis 2021-2022 
Op dinsdag 28 september staat de jaarlijkse Heiackerdag op de planning. We gaan dan op schoolreis! 
Hierbij hebben we een aantal hulpouders nodig, die een groepje kinderen willen begeleiden. U kunt zich 
aanmelden via de leerkracht van uw kind. Vermeld daarbij uw naam, de groep en namen van uw kind(eren) 
en het telefoonnummer waar we u op kunnen bereiken.    

Natuurlijk hopen we dat de schoolreis door kan gaan. Mocht die onverhoopt vanwege de dan geldende 
coronamaatregelen niet doorgaan, dan informeren we u hier uiteraard op tijd over.   

Hoera! Ik ben gegroeid! 
 

Groeien? Doe er iets mee. 



Bij het indelen van de hulpouders houden wij zo veel mogelijk rekening met ieders wensen. Echter kunnen 
wij niet garanderen dat u bij uw eigen kind wordt ingedeeld.    
De kinderen van groep 7 en 8 hebben geen begeleiding nodig. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 21 juli 2021.    
Namens de commissie Heiackerdag  

NIEUWS UIT DE TAALKLAS 
Twee meisjes uit groep 7 schrijven ieder een brief naar hun familie en of vrienden uit het land van herkomst. 
Ze mogen dit natuurlijk in hun eigen taal doen, maar we bespreken daarna in het Nederlands wat erin staat 
en of ze het goed geformuleerd hebben. Ze vinden het heerlijk om post te sturen en hopen natuurlijk van 
harte op een reactie. Vandaag gaan we de brieven posten. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Volgende week maandagochtend gaan we als afsluiting van het schooljaar, met alle kinderen die in de 
Taalklas zitten, pannenkoeken bakken. Wat zal het een feest voor ze zijn! 

Gehoord in de Taalklas: 
We praten over gezinssamenstellingen, over papa’s en mama’s en over broertjes en zusjes, wie wonen er in 
jullie huis? Ineens zegt een instromer: “Ai,Ai”... als hij hoort dat het kind naast hem zegt dat het twee zusjes 
heeft. 

Juf Michèle 

BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 15 juli: Musical groep 8 
Dinsdag 20 juli: Afscheid groep 8 
Vrijdag 23 juli: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
Maandag 26 juli tot en met vrijdag 3 september: Zomervakantie 

JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Liora (3/4B), Zoé (3A), Eva (3A), Thomas (4A), Nicole (5/6B), Emy (8A), Liam (7A),  
Ana (3/4B), Maysae (KA) 

 
  
 
 
 

BIJLAGEN 
Informatie vanuit de Schoolraad 
Informatie vanuit de Brede School Veldhoven 

 
 
 
 

            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/
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