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VANUIT DE DIRECTIE
Informatieavond
Op maandag 20 en dinsdag 21 september is de jaarlijkse informatieavond gepland. De informatieavond zal
er dit jaar wat anders uitzien dan voorheen. Voorafgaande aan de informatieavond ontvangt u schriftelijk /
digitaal informatie van algemene aard via mij, en u ontvangt specifieke informatie over de groep via de
leerkracht van uw kinderen.
De informatieavond/middag zelf staat in het teken van kennismaken met de leerkracht en het klaslokaal. U
komt dan samen met uw kind naar de klas. Er zijn tijdblokken van 15 minuten waar u zich voor in kunt
schrijven, met maximaal 4 kinderen en hun ouders per tijdvak. U kunt dan kennismaken met de
leerkracht(en), u kunt uw eventuele vragen naar aanleiding van de algemene en specifieke informatie stellen
en uw kind laat u vooral de klas zien en alle materialen die we gebruiken.
U ontvangt van de leerkracht een link om u in te schrijven voor deze kennismaking.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Nieuws vanuit de Schoolraad
Vanavond is de eerste Schoolraadvergadering van dit schooljaar.
Deze vergadering vindt plaats op school (locatie Weldsehei) om 19.30uur.
Vanavond stellen we o.a. onze jaarplanning vast.
We zijn dringend op zoek naar nieuwe leden voor de schoolraad.
Is dit iets voor jou en/of wil je meer weten over de schoolraad, spreek dan een van de SR-leden aan op het
schoolplein of stuur een mailtje naar srdeheiacker@gmail.com.
Nieuws vanuit de Oudercommissie
Nu het nieuwe schooljaar weer is begonnen willen wij graag onze administratie over het afgelopen
schooljaar sluiten en daar hoort ook een kascontrole bij. Dus bij deze zijn we op zoek naar iemand die in een
uurtje ofzo samen met de penningmeester gaat kijken of de administratie over vorig schooljaar in orde is. Bij
bereidheid graag even een mailtje naar ocdbheiacker@gmail.com. Alvast bedankt!
Namens de Oudercommissie.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroep KA
We gaan al bijna twee weken weer naar school en de kinderen zijn al aardig gewend. We leren elkaar
langzaamaan een beetje kennen, door veel met elkaar te spelen en te werken. We hebben een rondje door
de school gelopen en naar aanleiding daarvan Bingo gespeeld. Zo kunnen we de weg vinden door de
school. Afgelopen weken stond de klank(letter) - k - centraal en de volgende twee weken is dat de klank - i zoals in bijvoorbeeld kip en ik. Kinderen mogen, voor op de letterkast, spullen meenemen waar de klank - i in voorkomt. Volgende week starten we ook gedurende drie weken met het thema 'My body'. We gaan dat in
het Engels doen, zodat we leren hoe een aantal lichaamsdelen in het Engels wordt benoemd.

Groep KA werkt en speelt met veel plezier!

BELANGRIJKE DATA
Donderdag 16 september: Vergadering Schoolraad; aanvang 19.30 uur op de Weldsehei
Donderdag 23 september: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
Dinsdag 28 september: Heiackerdag

JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Femke (KB), Pleuni (KA), Sophie (8A), Ilke (7A), Marianne (8A), Vitori (3/4B)

Bijlage
Info over de Rock Solid Light avond

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

