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VANUIT DE DIRECTIE
Enquête schooltijden
De enquête met betrekking tot de schooltijden is gesloten. 129 gezinnen hebben de enquête ingevuld. Dat is
57% van de school. Meteen na de vakantie gaan we de enquête analyseren en wordt er in overleg met de
MR een besluit genomen over de schooltijden. Het besluit zal via het Cahierke met u gecommuniceerd
worden. Enkele vragen van ouders zal ik alvast beantwoorden:
 Ik heb van een paar ouders de vraag gekregen waarom we onze voorkeur zo duidelijk hebben laten
weten voordat we de enquête uitzetten. In het proces van evaluatie van de schooltijden hebben wij
als uitgangspunt genomen dat we met name naar de kinderen kijken bij het evalueren en bepalen
van de nieuwe schooltijden. Daarnaast hebben we ook gekeken naar wat haalbaar is als school.
Hieruit volgde een voorkeur. We vonden het belangrijk om ouders inzicht te geven in hoe de school
kijkt naar schooltijden en ouders een realistisch beeld te schetsen van wat mogelijk is. Mocht het
voor ouders niet zoveel uitmaken welke schooltijden er gekozen worden, is het fijn dat ze weten
welke voorkeur de school heeft.
Daarnaast is het voor ons als school heel belangrijk om ook de mening en belangen van ouders mee
te nemen. Vandaar dat we u gevraagd hebben naar uw kind(eren) te kijken, maar ook naar uzelf als
ouders bij het invullen van de enquête. Mocht uit de enquête een andere voorkeur komen dan de
school heeft, gaan we met elkaar kijken of dit haalbaar en mogelijk is.
 Een ouder vroeg zich af waarom Korein niet ingeschakeld kan worden bij een continurooster (één
van de mogelijkheden bij pauzetijden). Indien de school als beleid heeft dat alle kinderen op school
eten, mogen de kosten niet doorbelast worden naar ouders. Dit zou betekenen dat de school voor
alle kinderen de TSOkosten moet gaan betalen.
Juf Anja
De afgelopen maanden heeft Anja meerdere chemokuren doorstaan. Deze week volgen onderzoeken om te
kijken hoe het nu met haar lichaam gaat. Vanaf daar wordt verder gekeken naar de rest van de behandeling.
In ieder geval zal er een operatie en bestraling plaatsvinden in de komende maanden. Juf Ellen neemt nog
steeds de taken van juf Anja over. Dit zal ook volgend schooljaar het geval zijn, zolang Anja er nog niet is.
Ik wens iedereen een gezellige Koningsdag en een hele fijne vakantie.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Luizenpluizen
In de eerste week na de meivakantie zullen de kinderen worden gecontroleerd op luizen en neten.
Locatie Weldsehei
De luizencontrole vindt plaats op 14 mei, de eerste maandagochtend na de vakantie.
Locatie Kanteel
De luizencontrole vindt plaats op 18 mei, de eerste vrijdagochtend na de vakantie.
Als de kinderen op de luizenpluisdag geen gel in het haar hebben en de meisjes het haar los (haarband) of
in een staart dragen, maakt dat de controle een stuk gemakkelijker.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen

Afgelopen vrijdag vierden we samen met alle kleuters Koningsdag op de Weldsehei.
Dat was een gezellig feest! We dansten op de muziek van Fitlala. Ook mochten we met het groepje uit
spelletjes kiezen, die aan een waslijn hingen.
In de pauze dronken we wat en aten we ons fruit op. Dat was een heerlijk rustmoment. Daarna de tweede
spelletjesronde en na afloop gingen we picknicken op het gras. We hadden allemaal een hele fijne ochtend!
Alle ouders die geholpen hebben: heel erg bedankt!

Deze week werken we nog met het thema techniek. In groep KC gaan we
kijken wat er kan blijven drijven of wat er gaat zinken. Het is leuk om zelf
proefjes te doen! In groep KA zijn we vorige week bezig geweest met
bouwen.
We hebben verschillende gebouwen gemaakt met blokken en suikerklontjes.
Deze week hebben we het over spiegelen. We kunnen van een halve cirkel
een hele cirkel maken met behulp van een spiegel!
Donderdag sluiten we het techniekproject in de klassen af.
In groep KC zijn luizen geconstateerd.
De hele klas is meteen dezelfde dag nog
gecontroleerd en is verder luisvrij. Goed
om het zelf ook nog even in de gaten te
houden!
In groep KA heeft Olivier vandaag afscheid genomen. Olivier gaat na de
meivakantie starten op de Taalbrug. We gaan je missen Olivier en veel
plezier op je nieuwe school!
Verder hebben we keihard gewerkt aan een geheim werkje… hier
kunnen we verder niets over vertellen..
We wensen iedereen vrijdag een hele gezellige Koningsdag en daarna
een hele fijne meivakantie!
Metselen met bekertjes in groep KB

Groep 3/4B
De boekbesprekingen zijn klaar en deze week hebben we al mogen genieten van de eerste spreekbeurt in
groep 4. Die ging over ballet. We weten er nu heel veel van. De kinderen van groep 4B die zich nog niet
hebben ingeschreven voor een spreekbeurt, denken die eraan om dat nog te doen?
De sportdag was weer een geslaagde, mooie dag. In onze klas staat de beker op de kast die één van de
groepjes gewonnen heeft. Proficiat, een mooie prestatie. Maar ook alle andere kinderen zijn heel sportief
bezig geweest deze dag.

Een aantal kinderen uit onze klas is geselecteerd voor de atletiekfinale; zij hebben een uitnodiging hiervoor
ontvangen. Deze finale vindt plaats op de atletiekbaan van GVAC op zaterdag 16 juni van 14.00-17.00 uur.
Zij gaan daar strijden tegen de finalisten van 10 andere basisscholen die ook deel hebben genomen aan het
project Athletics Movements. Wij wensen Malou, Dani, Mette, David, Daan en Colin heel veel succes toe. Zet
hem op!
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met een geheime opdracht. Op 13 mei zult u zien wat we
hebben gedaan. We hopen dat alle mama’s het mooi vinden.
In groep 3 zijn we gestart met kern 11 van Veilig leren lezen. Wat gaat het toch snel. Omdat er veel moeilijke
woorden in zitten is het fijn als de kinderen ook in de meivakantie blijven lezen. Dit om het niveau vast te
houden. We wensen iedereen een hele fijne en zonnige meivakantie toe.
Groep 7A
Geschreven door Charlotte en Eva
We hebben 20 april sportdag gehad. We hebben veel spellen gespeeld.
We zijn bezig met het Moederdag cadeau het wordt super leuk. De meivakantie komt eraan. We kijken 13 in
de oorlog dat gaat over de tweede wereld oorlog het is heel leerzaam. Daarbij hebben we ook een boekje
over 4 en 5 mei.
We zijn weer begonnen met de weektaak het is heel leuk en leerzaam.
En we hebben nog één hulpouder, oma of opa nodig voor het verkeersexamen op 15 mei.
Van Charlotte & Eva

Groep 7 en 8,
Geschreven door Manon en Jill
25 april hebben wij een schoolvoetbal toernooi gehad bij sportpark S.V. Marvilde voor gr 7&8.
Ons team bestond uit: Jill, Manon, Marian, Lis, Fenne, Alyssa en Floortje.
e
e
De 1 wedstrijd hebben we gewonnen met 2-0 tegen op dreef en de 2 wedstrijd werd 0-0 tegen zeelsterhof
e
e
2 dit was een lastige wedstrijd. 3 wedstrijd tegen de brembocht wonnen we met 2-0 en de 4 wedstrijd
wonnen we met 3-0 ook de laatste wedstrijd hebben we ook gewonnen met 3-0.
e
We zijn 1 geworden in de poel, we mogen door naar de Brabants kampioenschappen op
16 mei.
e
Als wij pauze hadden gingen we kijken naar de jongens van de Heiacker en andersom ook, hun zijn ook 1
geworden, we hebben allebei een beker gekregen. Het was erg goed geregeld want we kregen broodjes
knakworst en iedereen kreeg een vaantje voor het mee doen aan de wedstrijd. Gemaakt door Manon en Jill
uit groep 8A.

Schoolvoetbaltoernooi
Geschreven door Milo
Het schoolvoetbal toernooi was voor de jongens een groot succes, ze hadden alles gewonnen. We waren
door naar de achtste finales en wisten dat als we nu verliezen lagen we er meteen uit, maar we verloren niet
dus we waren door naar de halve finale het was niet een hele makkelijke tegenstander dus we konden best
makkelijk winnen, en toen gewonnen! Dus op naar de finale!!!
De finale was heel erg spannend want we moesten tegen Op Dreef. Het stond eerst 1-0 voor de Heiacker en
daarna scoorde ook de Op Dreef dus het stond 1-1 maar toen floot de scheidsrechter af.
En toen moesten we penalty’s nemen dat was erg spannend. Eerst was Iwan aan de beurt en Iwan scoorde!

Toen was de tegenstander, Lars (de keeper)
hield de eerste bal tegen maar die moest
opnieuw en toen scoorde de tegenstander wel.
Daarna was Rick de keepe hield de bal eerst
tegen maar toen mocht rick ook opnieuw net als
bij de tegenstander daarna scoorde hij ook! En
daarna schoot de tegenstander mis!!! En
daarna was Zep
Milo

BELANGRIJKE DATA
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei: Meivakantie
Maandag 14 mei: Luizenpluizen locatie Weldsehei
Donderdag 17 mei: Vergadering Schoolraad; locatie Weldsehei, aanvang 19.30 uur
Vrijdag 18 mei: Luizenpluizen locatie Kanteel
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN
Fenna (7A), Charlotte (7A), Lotte (KB), Luuk van G. (5/6B), Julie (7B), Jasper (7B), Luuk R.(5/6B), Luca (7B),
Aryun (3A), Roos (5/6B), Lynn (3/4B), Tom (5/6A), Anton (5/6B), Níall (3/4B), Esmée (7B), Imke (7B),
Cheyenne (7A)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
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

Download de gratis Heiackerapp in de App Store of de Play Store

