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BELANGRIJKE INFORMATIE
Informatie vanuit de oudercommissie
Leden gezocht
Onze school heeft een oudercommissie; een groep enthousiaste ouders die in
goed overleg met school allerlei leuke activiteiten voor alle leerlingen
organiseert. Denk hierbij aan; Sinterklaas, Kerst, de Heiackerdag, sportdag,
carnaval etc.
De oudercommissie is op zoek naar nieuwe leden! Mocht u interesse hebben om lid te worden (of graag
eerst meer informatie willen) dan kunt u een bericht sturen naar ocdbheiacker@gmail.com
Namens het bestuur van de oudercommissie

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen KA en KB
Volgende week vrijdag 12 november staat er een viering gepland. Door de nieuwe coronamaatregelen
kunnen we de ouders helaas niet in de school uitnodigen om de viering te komen bewonderen. Uiteraard
hebben we een manier bedacht waardoor ouders toch de viering kunnen zien, namelijk met behulp van een
filmpje op Youtube. U krijgt vrijdag 12 november een link van een gesloten Youtube kanaal toegestuurd
waarmee u het optreden van uw kind kunt bekijken.
Kleutergroep KB
Deze week zijn Joep en Jaylie gestart en Lucas komt al
oefenen, welkom in KB!
We hebben een woordspin over ons thema ‘dieren in de herfst’
gemaakt. Samen hebben we de belangrijkste kernwoorden
besproken van dit thema en daarna hebben we de woorden met plaatjes
op een groot karton geplakt.

Ook hebben we de verjaardag gevierd van Lev en Ijun. Zij zijn in de
herfstvakantie 5 jaar geworden, gefeliciteerd!

Uiteraard hebben we deze week ook heel hard gewerkt en veel gedaan, zoals het kleien van egeltjes, het
maken van prachtige bouwwerken en hele bijzondere kralenplanken. We zijn dus weer goed op dreef en
alweer helemaal gewend aan het schoolse leven, na de heerlijke herfstvakantieweek.

Groep 8B
KAMP 2021
Verslag van het kamp geschreven door Faye, Aron en Amber
Verslag over kamp, geschreven door Faye
Ik vond kamp echt leuk. We deden ook hele leuke dingen zoals. de bonte avond, de spooktocht, jump xl en
ook spellen in het bos en nog veel meer. We hadden ook af en toe ook ons eigen ding, zoals naar buiten of
binnen spelletjes doen of tekenen. Buiten was toch wel een van de leuke dingen. We konden heel veel doen,
zoals schommelen, pingpongen, tafelen en voor de jongens was er ook een voetbalveld. Natuurlijk ook voor
een paar meisjes maar vooral de jongens. De bedden lagen best goed [me eigen bed toch fijner
] Het
wakker worden: 1e keer met pannen. Volgens mij vloog bijna iedereen wel uit zijn bed. De 2e keer met
harde muziek. Ik vond die wel het leukst, want iedereen ging kijken. We moesten ook klusjes doen. Ik was
echt blij, want sommigen moesten de wc doen. Ik moest de keuken doen, niet erg maar het was ook niet
leuk natuurlijk. Ik heb wel een beetje verteld hoe het er buiten er uit zag maar nog niet van binnen. Nou
binnen was het eigenlijk wel mooi. Ik had het wel anders verwacht maar dat heeft iedereen wel denk ik. Er
stonden een hele boel tafels maar dat is ook niet zo gek. Er waren zelfs banken. Echt fijn ze waren best wel
zacht. De slaapkamers waren wel even wennen. want ik was nog nooit met een grote groep in een
slaapkamer geweest. O ja er was ook een avond dat er een kampvuur aangestoken werd. Een ding was
soms wel een beetje stom, het weer, want het regende wel. Maar het was ook af en toe zon dat was wel fijn .
en we zaten ook vlak bij een manege we mochten een keer kijken. De paarden waren echt lief en zacht. We
gingen ook naar jump xl. Iedereen heeft wel wat geleerd. Ik heb geleerd een overslag met een salto er
achter. We gingen ook naar een dorpje/stadje daar gingen we eerst een fotospel doen. Daarna gingen we
wat kopen .want we mochten geld meenemen. Ik vond het persoonlijk echt een geslaagd kamp: een dikke
tien
Faye
Het kamp, geschreven door Aron
Het kamp was super leuk het leukste was de bonte avond want het werd grappig en je wist meer door de
quiz. Jumping xl was heel leuk maar vooral chaotisch. De vrije tijd was soms een beetje saai omdat je niet
altijd een idee had maar dat daagde je wel weer uit om iets te verzinnen.
De spooktocht was leuk maar wel eng want er waren hele enge kostuums, muziek en heel maar dan ook
heel veel schrikmomenten.
De laatste avond was leuk maar druk en over heel veel kinderen was ik echt verbaasd hoe ze nog zoveel
energie hadden maar het was wel grappig wanneer ze dan in elkaar vielen. Het kampvuur was heel maar
dan ook echt heel mooi, wel grappig met dozen en pallets. Ik ben wel nieuwsgierig hoe ze het vuur aan
hebben gestoken. De boswandeling was heel mooi
En het oude huis van meester Berty was het mooiste huis ooit. Er mocht van mij nog wel een zwembad bij,
dat was wel beter geweest.
Het geldoverbrengspel was fantastisch leuk, alleen mocht meester Ad niet vals spelen, wat hij wel deed
maar toen de douane het door had kregen ze veel geld. Dat was abnormaal. Het corvee was wel niet leuk
want het lag vol zand en troep maar ik heb het overleefd gelukkig.

Alleen toen het nieuws kwam dat er corona aanwezig was, was dat wel echt balen want daardoor hadden
we online lessen en dat was niet fijn en handig. Iedereen moest zich laten testen en dat testen is niet fijn
maar het was wel een stuk rustiger de online lessen dan vorig jaar gelukkig.
Van Aron
Kamp, geschreven door Amber
We gingen met groep 8 van De Heiacker op kamp!! Het was super leuk alleen moesten we wel 1,5 uur
fietsen naar Bergeijk. Wel was zelfs het fietsen leuk omdat ik in een gezellig fietsgroepje zat. We hebben
met fietsen ook een keer pauze gehad. We gingen 3 dagen.
Dag 1(dinsdag)
We hadden alles ingepakt en er was een vrachtwagen die onze spullen naar de kamplocatie bracht. We
vertrokken rond half 9. Er was wel best wel veel regen maar gelukkig zat ik in groepje 6 en hadden wij de
minste regen! Nadat we na anderhalf uur waren aangekomen op de kamplocatie gingen we naar de kamer
die voor ons bedoeld was en gingen we daar de spullen uitpakken, bedden opmaken, bedden kiezen enz.
Nadat we alles klaar hadden gemaakt gingen we lunchen. Ik had 2 broodjes vegan salami. We gingen
daarna nog een spel in het bos doen en het was heel leuk! We hebben daarna nog wat andere spellen
gedaan. Nadat we hadden gegeten in de avond gingen we nog een wandeling in het bos maken omdat de
volgende dag de spooktocht was. En daarna gingen we nog even chillen en daarna naar de kamers om
even te ‘’slapen’’.
Dag 2 (woensdag)
We werden wakker gemaakt door de juffen die op pannen en lepels sloegen D: Dus iedereen was heel snel
wakker! Nadat iedereen wakker was gingen we aankleden en daarna ontbijten. We kregen na het ontbijt
even vrijetijd en daarna een spel. Ik vond het wel een leuk spel. We kregen na het spel nog even vrije tijd en
gingen daarna lunchen. We aten frietjes met een snack erbij. Ik pakte kaassoufflé :P En na de lunch gingen
we naar JUMP XL!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Het was heel leuk en ik heb daar heel veel nieuwe trucjes geleerd! Na JUMP
XL gingen we avondeten. En rond 8 uur gingen we naar het bos voor de spooktocht D: Ik vond het doodeng.
Alleen heb ik wel lekker snoep op kunnen halen maar voor de rest was het
veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel te eng. Daarna gingen we weer ‘’slapen’’.
Dag 3 (donderdag)
We werden deze ochtend wakker gemaakt met het liedje wakker worden van Jochem Myer, haha! Iedereen
werd natuurlijk wakker. We gingen meteen toen we wakker werden feesten. En daarna gingen we aankleden
enz. Toen iedereen klaar was gingen we weer ontbijten. Het was wel lekker. Na het ontbijt gingen we op de
fiets naar het dorp Bergeijk. We gingen daar een fotospel doen. Daarna mochten we met onze 5 euro in de
winkels. En we gingen als eerste naar de Hema en daar ging ik mijn 5 euro opmaken aan snoep. Daarna
gingen we naar de Bruna en daar was een hele chagrijnige meneer die zei: KiJkEn dOe Je mEt jE OgEn
hEbBeN jUlLiE DaT NiEt GeLeeRd. En ik en mijn groepje zeiden heel zacht nee en volgens mij hoorde hij
dat want hij keek ons heel chagrijnig aan! Toen we die winkel uit waren moesten we heel hard lachen.
Daarna gingen we terug naar het kamp en toen gingen we daar naar de paarden! Dat was heel leuk ik heb
heel veel paarden geaaid! Toen gingen we avondeten en nadat het avondeten klaar was kregen we nog heel
even vrije tijd. Daarna was het BONTE AVONNNNNNNDDDD! We gingen eerst onze kleding voor de act
aan doen. Ik had en act met Jikke, Dani en Elin. We deden de dans van de farao en het was heel grappig.
Nadat iedereen hun act had gedaan gingen we ons omkleden voor de bonte avond met het thema tropical.
Daarna was het disco! Het was super leuk en we hebben heel lang gefeest! Daarna was het heel laat en
iedereen was super moe. We gingen daarna nog een half uurtje kletsen in de kamers toen we moesten
slapen want we waren heel moe.
Dag 4 (vrijdag)
Vandaag werden we rond half 9 wakker gemaakt. We gingen alles inpakken en aankleden. Daarna gingen
we ontbijten. En toen gingen alle spullen in de vrachtwagen. En vervolgens was het tijd om weer naar school
te fietsen. Mijn vader fietste op de terugweg met mijn groepje en mijn moeder zat in de post dus mijn moeder
nam mijn spullen mee. Toen we weer op school waren konden we naar huis. Iedereen van groep 8 was heel
moe. Het was een heel leuk kamp!
Amber
BELANGRIJKE DATA
11 november: Vergadering Schoolraad
17 november: Studiedag

JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Najim (8A), Andor (5B), Jill (5A) Jonas (8B), Mitchell (6A), Mika (5B)

BIJLAGEN
Info vanuit de Kliederkerk

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

