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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Heiackerdag 
Afgelopen dinsdag hebben we een geweldige dag in Toverland gehad, met heel mooi weer en heel veel 
pret! Dank aan alle hulpouders, zonder jullie had deze dag niet door kunnen gaan! 
 
Jaarkalender 
Vandaag gaat de jaarkalender met de oudste kinderen van een gezin mee naar huis.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Actualiseren van gegevens 
Administratie leerkracht 
Van de leerkracht van uw kinderen heeft u een formulier ontvangen waarop u wijzigingen kunt doorgeven 
met betrekking tot bereikbaarheid, medische gegevens en de BSO. Dit formulier is bedoeld voor de 
administratie van de leerkracht en blijft in het klaslokaal.  
 
Centrale leerlinggevens  
In het Ouderportaal van ParnasSys kunt u zelf controleren of alle personalia, gezinsgegevens, medische 
gegevens, telefoonnummers, e-mail adressen van uw kind nog actueel zijn. U kunt correcties 

hierop doorgeven aan de administratie. U treft hiervoor een button aan in het systeem (‘corrigeren’).   
Ouders hebben ‘leesrecht’, u kunt dus niets wijzigen in ParnasSys. Zodra op de administratie een melding is 
ontvangen vanuit ParnasSys worden de gegevens geactualiseerd. 
 
Privacyvoorkeuren 

In Parro kunt u controleren of de gegevens met betrekking tot het geven van toestemming voor het plaatsen 
van afbeeldingen in diverse media, toestemming voor het maken van schoolfoto’s en het delen van 
gegevens met klassenouders nog aangepast moeten worden. Dit kunt u zelf doen. 

 

NIEUWS VANUIT DE PLUSGROEP EN DE PITTIGE PLUSTORENS 
Op vrijdag 10 september zijn we gestart met de plusgroep. De gehele vrijdagochtend werkt een aantal 
kinderen uit groep 5 t/m 8 in deze groep aan een project, krijgen ze Spaans, filosoferen we over wat hen 
bezighoudt en levensvragen en werken ze aan hun zelfontwikkeling.    
Binnen de plusgroep werken we aan verschillende vaardigheden die horen bij leren leren, leren denken, 
leren (voor het) leven. Dit doen we aan de hand van verschillende vakken, projecten en de Pittige Plus 
Torens.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
We zijn gestart met het project Het Heelal. De afgelopen weken hebben we veel geleerd over het 
zonnestelsel, het ruimtestation ISS en Andre Kuijpers. Vervolgens zijn de kinderen aan de slag gegaan.  
De opdracht was: Maak een raket die opstijgt. De kinderen hebben materialen gekregen, maar geen 
handleiding over hoe je dit kunt doen. Dit was een open opdracht zodat de kinderen zelf op creatieve ideeën 
komen.  
Komende week gaan we aan de slag met de planeten. Zij maken deze week het zonnestelsel op papier en 
doen onderzoek naar hun favoriete planneet.   
Ook bij de Pittige Plus Torens zijn de groepjes creatief en gemotiveerd aan het werk. Joshua, Koen 
en Mika zijn aan de slag gegaan met het bouwen van de hoogste toren. Dit vraagt veel meetkwaliteiten en 
inzicht en dat is hen gelukt! Door te meten, blokjes te tellen en vervolgens hier een rekensom mee te maken 
zijn de jongens erin geslaagd om een hoge toren te bouwen.  
              

BELANGRIJKE DATA 
12 oktober t/m 15 oktober: Schoolkamp groep 8 

JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Leo (3A), Roman (8A), Jiaohan (5A), Ruben (5A), Bas (5A), Mats (5B), Faye (8B), Suri (8A) Mels (3A) 

 
  
 
 
 

 

BIJLAGE 
Informatie vanuit de Schoolraad 
 

 
 

            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

