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VANUIT DE DIRECTIE
Oudergesprekken 19 en 21 juni
De meeste citotoetsen zijn ondertussen afgenomen. Uiteraard kunt u de uitslagen zelf al inzien in
Parnassys. Op vrijdag 15 juni ontvangt u het leerlingverslag met de scores en de grafieken, waarin u de
ontwikkeling van uw kind kunt zien. Op dinsdag 19 juni en donderdag 21 juni zijn er oudergesprekken over
de ontwikkeling van uw kind. Vandaag ontvangt u de bekende formulieren waarmee u uw verhindering door
kunt geven. U kunt dit formulier inleveren bij de leerkracht van uw kind tot en met woensdag 13 juni.
Operatie juf Michèle
Juf Michèle krijgt aanstaande maandag een knieoperatie. Daarna moet ze 6 weken herstellen. Morgen is
dus haar laatste werkdag voor de zomervakantie. We wensen haar heel veel succes!
De vervanging voor juf Michèle is nog niet helemaal rond. Ik hoop hier vandaag of morgen definitief bericht
over te krijgen. De ouders van groep KA en KB zullen hier via de mail van op de hoogte worden gesteld.
Samenloop voor hoop voor juf Anja

Op initiatief van de moeder van Sam uit groep KD heeft afgelopen zondag een aantal kinderen, ouders en
juffen van groep KC en KD meegelopen met de Kindersamenloop voor Hoop. Ze liepen speciaal om juf Anja
een hart onder de riem te steken. Sam had samen met zijn moeder al hartjes gemaakt voor alle kinderen om
te kleuren voor op twee kaarsenzakken. Ze zijn prachtig geworden. Met armbandjes, speciaal gemaakt voor
deze loop, hebben de kinderen de samenloop voor hoop gelopen. Het was erg speciaal en mooi. En nog
mooier is dat juf Anja goed nieuws heeft gekregen afgelopen week. De operatie die ze heeft ondergaan, is
heel goed geslaagd. Ze bereidt zich nu voor op de bestralingen en daarna kan ze echt gaan herstellen!
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Berichtje van juf Anja
Hallo allemaal,
Na lange tijd hier even een berichtje van mij persoonlijk. Ik wil graag iedereen enorm bedanken voor alle
warme gebaren die er richting mij zijn gedaan in de afgelopen periode. De vele kaartjes, tekeningen,
knutselwerkjes, mailtjes, prachtige bloemen en cadeautjes hebben mij enorm goed gedaan en ze zorgen
zeker voor extra kracht en positiviteit in moeilijke tijden. Inmiddels heb ik een operatie achter de rug en moet
ik voldoende herstellen om de aankomende bestralingen aan te kunnen. Ik zou heel graag iedereen
persoonlijk bedanken met een dikke knuffel, maar helaas zit dat er nu nog even niet in. Toch wilde ik graag
laten weten dat ik het heel erg waardeer dat iedereen zo meeleeft. Dat er bij Samenloop voor Hoop aan mij
gedacht is, heeft mij ook erg ontroerd. Heel erg bedankt voor alles!
Heel veel liefs voor iedereen,
Juf Anja

Uitnodiging voor alle ouders
Alweer bijna een schooljaar voorbij. Een jaar, waarin wederom allerlei activiteiten een
groot succes waren, mede door de hulp van u als ouders. Daarvoor willen wij u
enorm bedanken en daarom willen wij u nog eens extra in het zonnetje zetten!!
Dat doen wij op woensdag 20 juni om 12.00 uur op het schoolplein van onze
locaties Weldsehei en Kanteel. De kinderen van groep 8B zullen dan op locatie
Kanteel aanwezig zijn. Alle ouders zijn van harte welkom.
Tot 20 juni!
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Voor de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van Stichting
Veldvest zijn we op zoek naar een ouder die zich kandidaat wil stellen voor het
lidmaatschap van de GMR. Op 28 juni vindt de volgende GMR vergadering
plaats. Wilt u eens ervaren hoe de GMR haar werk doet, dan bent u van harte
welkom tijdens deze vergadering. Meer informatie vindt u in de bijlage bij dit Cahierke.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Zoals u heeft kunnen lezen moeten we tot
aan de zomervakantie helaas juf Michèle
missen. Morgen nemen wij afscheid van juf
Michèle. Wat hebben de kinderen die bij haar
in de groep zaten toch veel mogen leren. Juf
Michèle heel veel succes met je operatie!
Deze week hebben de kinderen, die volgend
schooljaar naar groep 3 gaan, geoefend in
groep 3. De kinderen waren erg enthousiast.
We zijn druk bezig geweest met de Vaderdag
cadeaus… wat zal het toch zijn?
Morgen komt de papa van Bram in groep KA
vertellen wat hij gaat doen in Jordanië. De
papa van Bram is militair. Hij gaat het op een
begrijpelijke manier aan de kinderen
uitleggen. Veel succes papa van Bram!
Het mengen van kleuren door Tobias
In de groepen KC en KD kwamen de ouders van Jolijn op bezoek met hun pasgeboren zoontje. Hij heet
Ruben en wij vonden hem allemaal erg schattig. Proficiat en veel geluk samen.
Wij zoeken ouders die willen helpen met poetsen van de kleuterlokalen van de groepen KC en KD op
woensdag 27 juni. Vele handen maken licht werk. U kunt u hiervoor opgeven bij de klassenouder van groep
KC. Wij zijn erg blij met uw hulp!
In groep KA is Thomas begonnen. In groep KB zijn Noëlla, Pijke en Thomas gestart.
Van harte welkom allemaal!
Sportieve prestatie!
De voetballers van 8A en
8B hebben een
fantastische prestatie
geleverd. Ze werden:
e

1 van Veldhoven
e

1 van het district van
Brabant-Zuid
e

2 district finale van
Brabant
e

13 van alle deelnemende
scholen van Nederland!
Gefeliciteerd!

BELANGRIJKE DATA
15 juni: Leerlingverslag mee naar huis
19 juni: Oudergesprekken
20 juni: Ouderbedankactiviteit
21 juni: Oudergesprekken
28 juni: Musical groep 8
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Guus (7B), Sanne (8A), Flint (KC), Wendy (4A), Floortje (8A)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
BIJLAGEN
Info van de GMR van Stichting Veldvest
Info van Kinderuniversiteit van Tilburg University
Info van de Combinatie Jeugdzorg

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

