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VANUIT DE DIRECTIE
Zomervakantie
Vandaag krijgen alle kinderen onze nieuwe flyer mee naar huis. Wellicht heeft u hem ook al in de brievenbus
gekregen bij het Veldhovens Weekblad. Veel leesplezier!
Vorige week keken we naar de afscheidsmusical, en dinsdag zwaaiden we de leerlingen van groep 8 uit. Het
is bijna zomervakantie! Gisteren hebben alle kinderen kennis gemaakt met hun nieuwe groep en
leerkrachten. We zijn er klaar voor, om, na een (ondanks alles) heel mooi schooljaar, lekker te gaan
genieten van de zomer, van de vrije tijd, en het mooie weer.
Namens het team wens ik u allen een heel fijne zomer en graag tot ziens op 6 september!
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen KA, KB en KC
Wat was het een bijzonder jaar! Net toen we dachten dat we weer een ‘normaal’ jaar zouden hebben en we
goed van start waren gegaan, kwam er toch weer vrij plotseling een lockdown. Zonder vooruitzicht op
wanneer we weer open zouden gaan, gingen we de kerstvakantie in.
Gelukkig mocht de school begin februari weer opengaan en konden we de kinderen weer verwelkomen. In
de klassen ging het oude schoolse leventje weer door, maar buiten de klassen bleef het telkens aanpassen.
Kinderen namen buiten afscheid (en wat deden ze dat goed), ouders die alleen op afspraak in de school
mochten komen en oudergesprekken via Teams. Wat hebben we dat goed gedaan samen! Dank voor alle
begrip en voor alle flexibiliteit. Corona heeft ons ook iets
goeds gebracht, namelijk dat we meer tot elkaar zijn
gekomen, we hebben elkaar nodig in een pandemie.
Nu is het zover dat we kunnen gaan genieten van onze
welverdiende vakantie. De kinderen zijn eraan toe; het wordt
tijd dat ze even niet moeten, kunnen uitslapen en kunnen
genieten van het zomerse weer. En of je nu wel of niet op
vakantie gaat, geniet samen en “stay safe”!
Tot na de grote vakantie, we zien iedereen graag terug in de
kleuterbouw of in groep 3!
In groep KC nemen we ook afscheid van juf Ilse van der
Voort. Zij gaat na de vakantie werken op locatie Weldsehei.
Dank je wel juf Ilse, voor je geweldige inzet en
enthousiasme in groep KC! De kinderen vonden je een lieve
juf en hebben een fijne tijd bij jou gehad. Heel veel succes volgend schooljaar en eerst een hele fijne,
welverdiende vakantie.
Kleutergroep KD
Dit was alweer de laatste week van het schooljaar. Wat is het snel gegaan voor ons. We zijn na de laatste
lockdown gestart met een klein groepje kleuters. Dat was erg gezellig. Langzaamaan stroomde de groep vol
met nieuwe enthousiaste kinderen. Elke keer als er iemand bij kwam, werd deze met open armen ontvangen
door de kinderen die er al waren. We hielpen elkaar en zorgden voor elkaar en daardoor was het makkelijk

voor nieuwkomers om te wennen. We hebben dit jaar ontzettend veel geleerd samen, lekker gespeeld met
elkaar en naar verhalen geluisterd. We zijn allemaal klaar voor de volgende groep.
Eerst lekker zes weken vakantie en dan een nieuwe start maken bij de nieuwe juffen. Tot volgend
schooljaar. Wij hebben er zin in!
Annemieke en Hannie
Groep 5A
Het schooljaar zit er weer op. Wat was het toch een bijzonder en raar jaar. Maar heel mooi dat we de laatste
maanden fijn op school hebben kunnen zijn.
Helaas gaan we afscheid nemen van 2 kinderen: Xavi en Stephanie. Wat gaan we jullie missen. Heel veel
plezier in jullie nieuwe huis en op jullie nieuwe school!
Volgend schooljaar komen er ook 4 nieuwe kinderen in deze leuke groep: Joonhee, Troy, Caio en Thijn.
Welkom op De Heiacker!
Veel plezier in groep 6 en ik wens jullie allemaal een hele fijne zomervakantie!
Juf Bregje
Groep 6A
Alweer een schooljaar voorbij! Het was een jaar met vele ups en een
paar downs, en met z’n allen hebben we er een fijn en gezellig jaar van
kunnen maken. Nu lekker zes weken relaxen en genieten van de
vakantie. Langs deze weg wil ik alle ouders bedanken voor het mooie
afscheidscadeau, wat ik gekregen heb. Helemaal super, ik ga er zeker
van genieten. Ook wil ik jullie bedanken voor jullie inzet en goede zorgen
het afgelopen jaar. Het is weer gelukt om de kinderen van alles te leren
en bij te brengen. Nu zijn ze toe aan groep 7. Gisteren hebben ze al
kennis kunnen maken met meester Martijn.
Deze week hebben we behalve ruimen en poetsen op dinsdag gezelschapsspelletjes gespeeld. Ook hebben
we een afscheidsfeestje gevierd van Lara. Wij wensen haar heel veel succes, maar vooral veel plezier op
haar nieuwe school. Op dinsdagochtend hebben we ook groep 8 uitgezwaaid. Zij gaan na de grote vakantie
naar de middelbare school. Ook hen wensen wij veel succes en plezier daar!
Verschillende kinderen hebben tijdens de afgelopen weken aan een project gewerkt van taal of een ander
zelfgekozen onderwerp. Deze week presenteren ze dit aan de groep, als ze dat willen. We hebben een
aantal hele leuke en leerzame voordrachten gehoord en gezien. Erg leuk en
een hele goede manier om steeds beter te leren samenwerken!
Groep 6A en juf Marie- Thérèse wensen jullie allemaal een hele fijne en
gezonde vakantie toe! Heel veel plezier en gezelligheid. Voor iedereen, die op
reis gaat een hele goede reis en een behouden thuiskomst! Tot na de vakantie.
BELANGRIJKE DATA
Donderdag 22 juli: Laatste schooldag
Vrijdag 23 juli: Studiedag; alle leerlingen vrij.
Maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september: Zomervakantie
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN
Jikke (7A), Xavi (5A), Naomi (4A), Zoë (KA), Jay Linn (5A), Yelle (7A), Noan (6A), Kyan (6A), Josephine
(4A), Jasper (7A), Yara (KA), Bram (KA), Nevai (KA), Eva (3/4B), Puck (KB), Sergio (3/4B), Sem (5A),
Vincent (KB), Soheun (4A), Lotte-Lore (KA), Milou (KB), Noah (7A), Malou (7B), Gisèle (5/6B), Boris (KC),
Aron (7A), Colombiano (KC), Gitano (KC), Jorg (KC), Lara (6A), Sanli (KB), Cubano (KC)

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

