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VANUIT DE DIRECTIE
Schooltijden enquête
U heeft nog tot en met vrijdag om de enquête met betrekking tot de schooltijden in te vullen in Parnassys. U
kunt inloggen met uw accountgegevens en dan via het tabblad ‘vragenlijsten’ de enquête invullen. Mocht u
uw inloggegevens kwijt zijn, kunt u vandaag nog een mail sturen naar heiacker@veldvest.nl. Loes kan dan
morgenochtend uw inloggegevens toesturen.
Pushberichten app
Wellicht bent u gewend het Cahierke te lezen nadat u via het pushbericht vanuit de Heiackerapp op uw
telefoon erop geattendeerd wordt dat het nieuwe Cahierke op de website en in de app staat. Helaas kunnen
wij sinds enkele weken geen pushberichten meer versturen. Er wordt hard aan gewerkt om dit op te lossen.
Ik wens eenieder een zeer sportieve en zonnige dag toe morgen!
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
SPORTDAG 2018
Op vrijdag 20 april vinden de Koningsspelen plaats. De opzet van de sportdag is dit jaar anders!
De kleutergroepen
Alle kleuters gaan sporten op het veld bij locatie Weldsehei. Dus ook de kinderen
van locatie Kanteel worden op locatie Weldsehei verwacht en beginnen zoals
anders om half 9. Zij hebben een gezellige ochtend met twee spelrondes,
afwisselend met rustmomenten en een afsluitende lunch. De sportdag eindigt om
kwart over 12. De kinderen dienen zelf voor fruit en drinken te zorgen (dit is voor de
kleine pauze). Het is niet de bedoeling dat kinderen snoep meenemen! Het thema
van de Koningsspelen is Oranje.
Natuurlijk mogen de kinderen hun kleding op het thema aanpassen. Zorg er echter wel voor dat er goed in
gesport kan worden! Wilt u er aan denken om uw kind bij warm weer goed in te smeren! We hopen op een
gezellige en zonnige dag.
Om ouders de gelegenheid te geven om eventuele andere kinderen op te halen bij het RKVVO veld, kunnen
de kleuters al om 12 uur opgehaald worden.
Groepen 3 t/m 8
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden op de sportvelden van RKVVO verwacht. Het adres is
Heikantsebaan 17-19 in Veldhoven. Alle kinderen dienen om 8.20 uur aanwezig te zijn zodat we om 8.25 uur
van start kunnen gaan. Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen 3 t/m 8 zich op het hoofdveld
verzamelen bij het bord met hun groepsnummer erop. De kinderen dienen zelf voor fruit en drinken te
zorgen. Het is niet de bedoeling dat kinderen snoep meenemen!
Aan het eind van de sportdag is er een gezamenlijke lunch en de sportdag zal eindigen om 12.15 uur!
Het thema van de Koningsspelen is Oranje.
Natuurlijk mogen de kinderen hun kleding op het thema aanpassen. Zorg er echter wel voor dat er goed in
gesport kan worden!
Wilt u er aan denken om uw kind bij warm weer goed in te smeren en indien nodig een flesje water mee te
geven! We hopen op een gezellige en zonnige dag. U bent van harte welkom om uw kind te komen
aanmoedigen op deze dag.
De sportdagcommissie

Verkeerssituatie
Hierbij vragen we met klem weer aandacht voor de (onoverzichtelijke) verkeerssituatie rondom school, zowel
op de Weldsehei als Kanteel. Er ontstaan gevaarlijke situaties doordat er op plaatsen geparkeerd wordt die
dat absoluut niet toelaten. Laten we samen de veiligheid voor de kinderen waarborgen!
Berichtje van Stichting All 4 Africa
Kledinginzameling door basisschool De Heiacker waanzinnig succes!
Donderdag 5 april stond bij Stichting All 4 Africa in de agenda om op uw school ingezamelde kleding te
komen ophalen. Er is u gevraagd thuis de door uw kind meegebrachte plastic zakken te vullen met kleding,
welke niet of nauwelijks meer gedragen wordt.
Deze keer heeft basisschool De Heiacker: 234kg ingezameld. Een super prestatie!
Wij bedanken wederom alle leerkrachten en vooral alle ouders en leerlingen voor hun inzet. Bedankt een
ieder ook, die heeft meegeholpen met het inladen van de kleding. Deze hulp is altijd zeer welkom!
Zoals u inmiddels weet, willen wij graag bij de wisseling van de seizoenen een beroep op u doen.
Wij hopen ook dan weer op uw enthousiasme en inzet te mogen rekenen.
Voor nu wederom dank en tot heel snel!
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 5/6A
Sportdag:
Morgen vindt de jaarlijks sportdag weer plaats op het terrein van RKVVO.
Voor deze Koningsspelen zijn weer tal van leuke activiteiten bedacht, dus kom gezellig even kijken om te
zien hoe uw kind samen met de anderen aan het sporten is.
Viering
Aanstaande dinsdag, 24 april, zullen we van ± 14.15 tot 15.00 uur, samen met de groepen 5/6B en 7B in de
aula van de Weldsehei, een presentatie voor u verzorgen!
U bent van harte welkom om te komen kijken!
Meester Bas
Groep 7A
Geschreven door Alisha en Cheyenne

Vorige week donderdag hebben we in de middag
achter de bult gepeanutbald, met groep 7B samen.
Het was een beetje uitdagend, maar dat vonden
we wel leuk .
Twee weken geleden zijn we begonnen aan het
moederdag cadeau. We gaan jullie natuurlijk nog
niets vertellen, want dat is juist de verrassing .
Vrijdag 20 april hebben we koningspelen. We
hebben er allemaal super veel zin in. We hebben
een leuk liedje: fitlala, het dansje is zelf ook
sportief. Dus dat komt wel goed uit.
Ook hebben we 15 mei met het fietsexamen nog 2
ouders, opa’s en oma’s nodig voor het helpen. Het
zou fijn zijn als dat zou lukken. Ook hadden we dinsdag middag buiten gespeeld. En dat was super leuk!
Door: Alisha en Cheyenne.

BELANGRIJKE DATA
Dinsdag 17 april t/m donderdag 19 april: Cito eindtoets
Donderdag 19 april: Vergadering Schoolraad; locatie Weldsehei; aanvang 19.30 uur
Vrijdag 20 april: Koningsdag
Dinsdag 24 april: Viering groepen 5/6A, 5/6B en 7B
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei: Meivakantie
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Rokayya (3A), Cees (7A), Sarah (8B), Ize (KA), Naomi (4A) Lynn (4A)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
BIJLAGE
Uitnodiging Dodenherdenking

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

