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VANUIT DE DIRECTIE
Start schooljaar
Afgelopen maandag zijn we weer heel fijn gestart met elkaar. Heerlijke verhalen van de kinderen en heel
veel zin om weer samen te gaan leren en werken!
De informatiebrief over de start van het schooljaar is helaas niet aangekomen bij de ouders van kinderen die
op 6 september hun allereerste schooldag hadden door een foutje in Parnassys. Vandaar dat deze brief als
bijlage van dit Cahierke wordt meegestuurd.
De nieuwe inlooptijd van 10 minuten bevalt goed de eerste paar dagen. ’s Ochtends gaat de eerste bel om
8.20u en de tweede om 8.30u, ’s middags gaat de eerste bel om 13.05u en de tweede om 13.15u. In deze
tijd hebben alle kinderen voldoende tijd om hun jas en tas op te hangen en naar de klas te gaan.
Ziekmeldingen
Als uw kind ziek is, kunt u dit op school doorgeven door voor schooltijd te bellen naar 040-2535729
(Weldsehei) of 0402540777 (Kanteel).
Vervanging groep KB en KC
Aanstaande maandag en dinsdag gaan Ellen en Jacqueline naar een training voor de interne
vertrouwenspersonen. In groep KB is dan juf Ilse en in groep KC juf Annemieke.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Belangrijke data schooljaar 2021-2022
Binnenkort ontvangt u de jaarkalender. Hierbij alvast enkele belangrijke data die u in uw agenda kunt
noteren:
✓ Informatieavonden 20 en 21 september 2021 (precieze tijden volgen zo spoedig mogelijk)
✓ 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
✓ Vakanties
Herfstvakantie 25-10-21 t/m 31-10-21
Kerstvakantie 25-12-21 t/m 08-01-22
Voorjaarsvakantie 28-02-22 t/m 05-03-22
2de paasdag 18-04-22
Koningsdag 27-04-22
Meivakantie 25-04-22 t/m 08-05-22
Bevrijdingsdag 05-05-22
Hemelvaart 26-05-22 t/m 29-05-22
2e Pinksterdag 06-06-22
Zomervakantie 25-07-22 t/m 04-09-22
Heiackerdag (dringende oproep)
Op dinsdag 28 september staat de jaarlijkse Heiackerdag op de planning. We gaan dan op schoolreis naar
Toverland! Helaas hebben we nog niet genoeg hulpouders om de schoolreis door te laten gaan. We hebben

ouders nodig die een groepje begeleiden gedurende de dag. Dus meld u nu aan! We zoeken met name
voor de onderbouw nog ouders. In deze bouw hebben we meer hulp nodig omdat hier 2 ouders ingedeeld
worden in een groepje. U kunt zich aanmelden via de leerkracht van uw kind. Graag vóór 17 september.
Vermeld daarbij uw naam, de groep en namen van uw kind(eren) en het telefoonnummer waar we u op
kunnen bereiken. De kinderen van groep 7 en 8 hebben geen begeleiding nodig.
Natuurlijk hopen we dat de schoolreis door kan gaan. Mocht het onverhoopt (bijvoorbeeld vanwege de dan
geldende coronamaatregelen) niet doorgaan, dan informeren we u hier uiteraard tijdig over.
Let op: Bij het indelen van de hulpouders houden wij zo veel mogelijk rekening met ieders wensen. Echter
kunnen wij niet garanderen dat u bij uw kind wordt ingedeeld.

Toestemming beeldmateriaal en uitwisseling gegevens
Als u de toestemming met betrekking tot het gebruik van foto’s van uw kinderen en het verstrekken van emailgegevens aan klassenouders en de schoolfotograaf wilt wijzigen, kunt u dit doen in Parro. Mocht u dit
liever via een formulier aangeven en laten verwerken, vindt u bij dit Cahierke een invulformulier dat u kunt
inleveren bij de administratie.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroep KC
Deze week zijn we weer goed gestart. Iedereen heeft verteld over de vakantie. In de klas zijn we begonnen
om een verjaardagskalender te maken. Verder verkennen we wat er allemaal in de kasten staat en met wie
je gezellig kunt spelen, want een aantal kinderen zit nu in groep 3 en niet meer bij ons. Dat is even wennen.
De eerste verjaardag is gevierd en we boffen met het weer. In groep KC is een nieuw systeem aangelegd
om de lucht te verversen; er lopen grote buizen over het plafond. Ook de trappen op de Polders zijn mooi
beplakt met sommen en teksten. We hebben al een rondje door de school gelopen om zo snel de weg te
leren kennen. Meester Martin kwam op woensdag techniekles geven en met een speciaal programma lieten
we kleurplaten tot leven komen. Het wordt een leuk schooljaar!

Groep 6A
Welkom terug allemaal! Vooral een warm welkom voor de nieuwe leerlingen
in onze groep: Troy, Caio en Joonhee. Wij gaan er een gezellig, fijn en
leerzaam jaar van maken. Uiteraard ook samen met u als ouders. Er staat
weer een groot aantal activiteiten op stapel, zowel in als buiten de klas.
Hierover zult u regelmatig wat kunnen lezen in het Cahierke, maar ook zult u
veel horen van de kinderen. Mocht een keer iets niet duidelijk zijn, of hebt u
vragen, schroom dan niet om die te laten weten aan mij. Dat kan ook via
e-mail. Mijn mailadres is m.gillessen@veldvest.nl.
Deze week zijn we met frisse moed gestart, en hebben we alweer veel
gedaan. Naast de cognitieve vakken, zijn we bij crea begonnen aan het
maken van een kleurige plaat voor de verjaardagskalender. Met graffitiletters tekenen de kinderen hun naam
op een vel en kleuren ze daarna de achtergrond in dezelfde stijl. Op hun verjaardag mogen ze de plaat, die
geplastificeerd wordt, mee naar huis nemen.
Bij Meander, de methode aardrijkskunde, zijn we gestart met het thema ‘water’, waarbij de watersnoodramp
van 1953 en het Deltaplan centraal staan. Een aantal kinderen kon al heel wat vertellen daarover, doordat
ze er geweest zijn.
Na ieder thema van aardrijkskunde, geschiedenis (Brandaan) en Natuur en techniek (Naut), volgt een toets.
Hiervoor krijgen de kinderen geen huiswerk, maar we bestuderen de lesstof in de klas. Zo leren de kinderen
op verschillende manieren hoe ze kunnen leren voor een toets.
In de klas hebben we een thematafel, die door het jaar heen aangekleed wordt in een bepaald thema of
n.a.v. een actueel onderwerp. Dit jaar wil ik de kinderen daar intensief bij betrekken. Steeds komen groepjes
kinderen van twee of meer aan de beurt om de tafel aan te kleden. Uiteraard krijgen ze hulp van de
leerkracht als dit nodig is. Ook kiezen alle kinderen individueel een onderwerp voor een spreekbeurt op
vrijdagochtend. Daarvoor hangt een lijst met data, waar ze voor in kunnen tekenen. Daarnaast hangt ook
een lijst voor een boekbespreking, die altijd op dinsdagmiddag wordt gedaan. Er zijn formulieren
beschikbaar voor de kinderen, die ze kunnen gebruiken bij de opzet daarvan. De kinderen mogen deze
week al intekenen, dus misschien kunt u dit thuis ook met hen bespreken. We zijn benieuwd wat voor
presentaties we gaan horen en zien dit jaar.
Vandaag zijn we voor het eerst sinds lange tijd weer gaan gymmen in sporthal Den Ekkerman. Fijn dat dat
weer mogelijk is. Na de gymles wordt er gedoucht. Het is niet de bedoeling, dat er shampoo wordt gebruikt.
Regelmatig zult u in de volgende Cahierkes ook stukjes kunnen lezen, die door kinderen zijn geschreven.
BELANGRIJKE DATA
Donderdag 16 september: Online Schoolraadvergadering; 19.30 u
Maandag 20 september: Informatieavond
Dinsdag 21 september: Informatieavond
Donderdag 23 september: Studiedag
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Sophie (8A), Lucia (KA), 11Feline (7A), Emily (7A), Just (8A), Tessa (8A), Tessa (KA), Djedy (8B)
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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

