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VANUIT DE DIRECTIE
Kleutergroepen
Wij zijn blij dat zoveel ouders voor onze school kiezen! Dat zien we aan onze kleutergroepen! Op locatie
Kanteel is de kleutergroep dusdanig groot dat we hebben gekozen deze per 19 februari (na de carnaval) te
gaan splitsen in twee groepen, groep KC en groep KD. Juf Ellen blijft de vaste leerkracht van groep KC en
groep KD krijgt een nieuwe juf, zij heet Elle Coppelmans. Dat zal nog even wennen zijn, juf Ellen en Juf Elle.
Via een aparte mail hebben de ouders van groep KC de nieuwe leerlingenlijsten ontvangen. Bij het verdelen
hebben we rekening gehouden met de verhouding jongens-meisjes, oudste en jongste kleuters, de
onderwijsbehoeften van de leerlingen, broertjes en zusjes en zo mogelijk ook met vriendjes en
vriendinnetjes. Overigens doen de twee groepen straks nog heel veel samen, dus komt iedereen zijn of haar
vriendje of vriendinnetje sowieso voldoende tegen. Juf Elle stelt zich hieronder aan u voor.
De oudergesprekken in februari worden gevoerd door juf Ellen. Bij de oudergesprekken over de kinderen
van KD zal juf Elle ook aanwezig zijn.
Helaas betekent dit dat de ondersteuning van juf Michèle bij de kleuters op het Kanteel hiermee eindigt. Op
donderdag 8 februari in de ochtend zullen we hier samen aandacht aan besteden in de groep.
Op locatie Weldsehei stromen de komende tijd ook nog kinderen in, in de twee groepen. Juf Michèle zal
vanaf 19 februari alle ochtenden de ondersteuning verzorgen bij de kleuters op de Weldsehei. U ontvangt
volgende week hierover meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Even voorstellen…
Mijn naam is Elle Coppelmans en ik woon in Veldhoven. Ik heb 2 jongens van 27
en 23 jaar en sinds een jaar ben ik oma van mijn lieve meisje Romee. Mijn
hobby’s zijn lezen, tuinieren, fietsen en stedentrips maken samen met mijn
partner Jack. Al ruim 35 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs en ik vind het nog
steeds geweldig om met kinderen te mogen werken. Na de carnavalsvakantie
start ik op het Kanteel in groep KD. Voor de carnavalsvakantie kom ik al
kennismaken en het nieuwe klaslokaal klaar maken. Ik heb er heel veel zin in! Tot
gauw!

Carnaval
Dinsdag waren de kinderen van de groepen 1 t/m 3 mooi
geschminkt en de school is prachtig versierd, met dank aan
alle ouders die mee hebben geholpen! BEDANKT!
Wij willen u nog een keer op de informatie rondom de carnavalsviering attenderen.
Voor alle groepen geldt:
Het feest is gepland op 9 februari in de ochtend. ’s Middags zijn de kinderen zoals gewoonlijk vrij.

Alle kinderen, ook de kinderen van locatie Kanteel, vieren het feest op locatie Weldsehei! Zij komen
om 8.25 uur verkleed naar de Weldsehei. De kinderen van het Kanteel verzamelen bij hun leerkracht op
de speelplaats. Zij gaan als groep naar binnen als ze compleet zijn.
De kinderen van de Weldsehei gaan bij de eerste bel gewoon naar binnen.
De optredens zijn helaas niet bedoeld voor ouders vanwege de drukte, aangezien alle kinderen op locatie
Weldsehei zijn. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Kinderen hoeven zelf geen fruit en drinken mee te
nemen.
Om 12.15 uur is het feest afgelopen en kunnen alle kinderen (ook de kinderen van locatie Kanteel)
opgehaald worden op de Weldsehei, buiten bij de eigen leerkracht (zelfde verzamelplaats als aan het
begin van de ochtend). Meld uw kind even af bij de leerkracht wanneer u hem/ haar ophaalt!
Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met het volgende:
Er mag geen confetti of spuitbussen meegenomen worden.
Er mogen geen speelgoedpistolen, speelgoedzwaarden, et cetera. meegenomen worden.
Losse onderdelen zoals petten et cetera graag voorzien van naam.
Zorg dat uw kind een jas bij zich heeft in verband met de pauze buiten.
Wilt u toezien op het taalgebruik op de carnavalskleding van uw kind?
De carnavals-/voorjaarsvakantie duurt van maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
Team Bs. de Heiacker
Schoolraad
In de schoolraadvergadering van 7 december 2017 zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest:
- Internationalisering en e-twinning. E-twinning is een virtuele omgeving, waarin je contacten kunt leggen met
scholen over heel de wereld, bedoeld voor leerkrachten. Je kunt zo interessante leerstof uitwisselen, die
zinvol is voor leerkracht en leerling. Een verdere verkenning volgt.
- Er is verslag gedaan van de voortgang van oud-leerlingen binnen het Voortgezet Onderwijs. Drie jaar wordt
dit bijgehouden van de leerlingen, die de school verlaten. We kunnen concluderen dat de adviezen die
gegeven worden in groep 8 van goede kwaliteit zijn.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
We zijn deze week weer volop bezig geweest met het werken aan ons project ‘kunst en kitsch’. Er worden
prachtige kunstwerken gemaakt! We hebben deze week gesproken over de schilder Piet Mondriaan en zijn
zelf ook aan de slag gegaan met zijn manier van werken. Op de gang op de Weldsehei ontstaat een
prachtige tuin met vlinders en een aquarium met bijzondere vissen. Onze huishoeken zijn al een waar
museum geworden. Volgende week gaan we knutselen voor carnaval. In groep KA hebben we ook
gesproken over de Mona Lisa en het Louvre. Daar weten
we nu veel van af. Wist u dat de Mona Lisa ooit gestolen
is? Komt u maar eens in de klas kijken voor het prachtige
resultaat dat de kinderen hebben gemaakt.

We hebben afgelopen dinsdag ‘gekke harendag’ gehad We hebben heel bijzondere kapsels kunnen
bewonderen. ’s Middags werden de kinderen geschminkt Ook is op die dag de Raad van Elf bekend
gemaakt en de nieuwe prinses Emma den Urste van De Heiacker.
Helaas gaat Amy De Heiacker en dus groep KA verlaten. Zij gaat na de carnavalsvakantie verhuizen naar
Nuenen. We gaan haar ontzettend missen! Volgende week donderdag neemt Amy afscheid in de groep.
En volgende week vrijdag zal haar laatste dag bij ons op school zijn. Amy heel veel plezier op je nieuwe
school!
In groep KC zijn we afgelopen maandag op visite geweest bij Francien, een tante van Jasmijn en Guus. We
bezochten haar atelier op zolder en zagen prachtige kunstwerken. Dat was erg leuk. In haar huis had ze veel
bijzondere dingen en we hebben erg genoten van het bezoek.
Ouders die geholpen hebben bij het versieren en schminken voor carnaval: hartelijk dank!
In onze klas is Veerle gestart. Welkom Veerle! Veel plezier op De Heiacker.
Naar aanleiding van het prentenboek ‘een vrolijke vogel’ zijn we zelf ook aan het schilderen gegaan. Onze
kunstwerken hangen in de gang en worden geregeld vervangen door iets nieuws. Komt u gerust een kijkje
nemen na schooltijd.
Groep 3/4 B

Gekke haren-dag in groep 3/4B

Groep 7A
Bij de taalles hebben de kinderen flyers gemaakt voor de knikkerbanenrace. In de klas is gestemd en dit was
de mooiste flyer. De anderen hangen in de klas en de gang.

Afgelopen donderdag is de tennisles helaas niet doorgegaan, maar deze les halen we in op donderdag 22
februari.
Morgen hebben we de laatste Cito toetsen. De kinderen zijn blij dat de toetsperiode is afgelopen.
Aanstaande maandag gaan we naar De Schalm voor de voorleeswedstrijd. Dit duurt tot 12:00uur. Wellicht
zijn we iets later terug. Op woensdag is de race van de knikkerbaan om 11:50 uur. U bent van harte welkom.
Vrijdag is het carnaval en gaan we een mooi feestje maken om vervolgens lekker vakantie te vieren.
Groep 8A en 8B
Wij zijn er trots op om aan jullie voor te stellen:

Prinses EMMA den Urste
In het dagelijks leven Emma uit groep 8B.
Zij zal samen met haar adjudant Benjamin en met de Raad
van Elf ervoor zorgen dat we wederom een fantastisch
carnavalsfeest gaan beleven!

De proclamatie van “Prinses Emma den Urste”:
Carnaval op vrijdag is voor ons een heel gezellig feest.
Alle kinderen mogen dan verkleed naar school komen.
Ranja en chips horen daar als traktatie bij.
Natuurlijk klinkt er leuke carnavalsmuziek.
Alleen maar plezier op deze dag en veel gezelligheid.
Voor alle kinderen is er iets leuks te doen.
Als de Raad van Elf in de zaal is, gaan we lekker
hossen.
Leef je uit op deze dag en geniet daarna van een
weekje vakantie!

Zaalvoetbaltoernooi Sondervick
Door Iwan en Lars
Woensdag 17 januari hadden we een
zaalvoetbaltoernooi bij het Sondervick, er deden
veel scholen mee, en het was erg leuk. Dit was
ons team: Lars, Iwan, Rick, Zep, Tijn, Mats en
Sem. Onze eerste wedstrijd was gelijk de
lastigste, het andere team kwam vrij snel op 1-0
voorsprong. Gelukkig speelden we daarna veel
beter dan hun en wonnen we nog met 2-1.
e
De 2 wedstrijd was wat makkelijker die wonnen
we 6-0, de andere wedstrijden wonnen we ook
allemaal. We werden eerste van onze poule.
Helaas hadden we geen tijd meer om tegen de
andere winnaars te spelen. . Het was een heel
leuk toernooi. Na het toernooi gaven veel
mensen ons complimenten, omdat ze ons een heel goed team vonden.
Nadat we alle wedstrijden hadden gespeeld gingen we naar de prijsuitrijking en kregen een mooie beker.
Daarna gingen iedereen naar huis met een goed gevoel.
Door Iwan en Lars
Zaalvoetbaltoernooi Sondervick
Woensdag 17 januari hadden we een zaalvoetbaltoernooi bij het Sondervick. We zaten in poule c we
moesten tegen meerdere tegenstanders. De eerste wedstrijd was erg spannend want we kwamen vrij snel 10 achter maar een paar minuten later stond het gelijk! Toen kwam Zep en hij maakte de 1-2 en we hadden
gewonnen de volgende wedstrijd ging heel goed we kwamen heel snel 1-0 voor en dat verdubbelde zich
snel het ging zo goed we wonnen met 5-0! De laatste wedstrijd was erg spannend als we verloren waren we
e
e
2 en als we gelijk speelde of wonnen waren wij 1 het ging zo goed we wonnen met 5-0 alweer!
e
Toen we naar de uitreiking gingen kregen we te horen dat Iwan 2 was geworden met speler van het
toernooi we namen de beker in ontvangst en zo hadden we een hele goeie dag
Iwan, Lars, Rick, Zep, Mats, Tijn, en Sem
Sondervick Zaalvoetbaltoernooi
Geschreven door Tijn en Rick
Woensdag 17 januari was het zaalvoetbaltoernooi van het Sondervick. Er deden veel scholen mee
waaronder ons team. In ons team zaten Rick, Iwan, Tijn, Lars, Zep, Sem en Mats we zaten in een best
moeilijke poule. De eerste wedstrijd was wel het moeilijkst maar ook wel weer het leukst. We begonnen en
het was heel spannend eerst stonden we 1-0 Achter Maar vervolgens scoorde wij weer dus werd het 1-1
naar een paar spannende minuten lukt het ons toch nog om te scoren en winnen we de wedstrijd. De eerste
wedstrijd was dus een moeizame wedstrijd. Na een kwartier mochten we nog een wedstrijd spelen die
e
wonnen we gemakkelijk de 3 wedstrijd ging ook heel gemakkelijk. De laatste wedstrijd was de Finale als we
die wonnen waren we eerste. In het begin van de wedstrijd kwamen we al snel op voorsprong en voorderest
was de wedstrijd vrij gemakkelijk en wonnen we het toernooi in onze poule.
Door: Tijn en Rick
BELANGRIJKE DATA
8 februari: Vergadering Schoolraad, locatie Weldsehei, aanvang 19.30 uur
9 februari: carnavalsfeest voor alle kinderen op locatie Weldsehei
12 t/m 16 februari: Carnavalsvakantie
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Filip (4A), Collin (5/6B), Jonas (KA), Aaron (3A), Isabeau (4A), Jasmijn (KC), Elena (KA), Sterre (3/4B)

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

