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VANUIT DE DIRECTIE
Wetenschap & Technologie
De weken voor de herfstvakantie heeft Martin zich verdiept in de ins en outs van Wetenschap & Technologie
in het basisonderwijs. Een eerste aanzet met betrekking tot de visie en missie heeft hij gepresenteerd in het
team en de schoolraad. Sinds vorige week is de zogenaamde testfase gestart. Iedere groep heeft al
minimaal 1 les van Martin gehad. En de reacties zijn enorm positief en enthousiast! Verderop in dit Cahierke
vertelt Martin er nog iets over.
In het kader van kennismaken met de wetenschap waren er dinsdag echte wetenschappers op school. Voor
het project "Kennis op Straat" gaf Rens van de Schoot (De Jonge Academie) samen met Patricia Dankers
(TUE) een workshop aan groep 8B. Er werden ook opnames gemaakt van de workshop en reacties van
leerlingen, zodat een en ander verwerkt kan worden in een film over dit project. Zodra de film klaar is, laten
we dit aan u weten.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
NIEUWS VANUIT DE SCHOOLRAAD
Volgende week donderdag is de 3e Schoolraad vergadering van dit schooljaar, om 19.30 uur locatie
Weldsehei. Tijdens de vorige vergadering hebben we gesproken over de nieuwe lessen Wetenschap &
Technologie en kwamen 3 leertheorieën aan bod. Volgende week staan o.a. de onderwerpen mediawijsheid,
evaluatie schrijfmethode Pennenstreken en lesgeven met behulp van ICT op de agenda.
Wetenschap en Technologie
Misschien heeft u het thuis van uw kind gehoord. De Wetenschap en Technologie lessen zijn begonnen.
Althans de testfase is begonnen. Tot de kerstvakantie proberen we lessen uit op verschillende gebieden
zoals: ‘Programmeren’, ‘Old School Tools’, ‘Maken en Proefjes’. In deze periode houden we ons in de
groepen 3 t/m 8 bezig met ‘Programmeren’ en in de groepen 1 en 2 zijn we begonnen met ‘Maken’.
Alle kleutergroepen hebben woensdag gewerkt aan een huisje voor hun vriendjes Aap en Tijgertje. Ze
hebben ontdekt wat ze nodig hebben om een stevig huis te bouwen en zijn daarna fanatiek aan de slag
gegaan. De resultaten waren geweldig!
In de groepen 3 t/m 8 zijn we maandag en dinsdag bezig geweest met de basisstappen van programmeren
en de komende weken gaan we daar mee verder. Sommige groepen hebben een eigen robot ontworpen en
andere groepen hebben een start gemaakt met het programma Scratch.
Het programma Scratch kan ook gratis thuis gebruikt worden en is te vinden op https://scratch.mit.edu/
Schoolontbijt vrijdag 9 november
Vrijdag 9 november ontbijten we op school!
In de week van Het Nationaal Schoolontbijt staan wij stil bij
gezond ontbijten. Dit jaar wordt het ontbijt verzorgd door
school in samenwerking met Het Nationaal Schoolontbijt. We
ontbijten op vrijdag 9 november om 8.30 uur in de klas.
We willen de kinderen vragen om in de week van 9 november
een bord, bestek (ook een lepel), een kom (voor o.a. yoghurt)
en een warmtebestendige mok/beker mee te nemen.

Sinterklaas, school versieren
Dit jaar komt Sinterklaas op 17 november 2018 aan in de Noord-Hollandse gemeente Zaanstad in het dorp
Zaandijk. Op dinsdag 4 december verwelkomen we hem op onze school. Om onze school in sinterklaassfeer
te brengen hebben we uw hulp nodig. Op vrijdagochtend 16 november om 8.30 uur willen we beide locaties
(Weldsehei en Kanteel) graag versieren! Wilt u ons komen helpen? U kunt zich opgeven via:
sinterklaasheiacker@gmail.com
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw hulp!
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 3/4B
Vorige week zijn we na een welverdiende herfstvakantie weer gestart met ons lesprogramma. Zo hebben we
in groep 4 blok 3 van Pluspunt afgesloten. In dit blok zijn het aanvullen van tientallen tot 100 aanbod
gekomen, het verdubbelen en tellen met huppen van 2. Ook hebben we geleerd te werken met een liniaal en
kunnen we met eenvoudige referentiematen lengtes inschatten. Verder willen we in groep 4 starten met het
houden van een boekbespreking. Inmiddels hangt er een lijst op de deur van de klas. Een aantal kinderen
heeft er al voor ingeschreven, een aantal kinderen moet dat nog doen. Komt u even met uw kind een datum
plannen?
In groep 3 is het splitsen/delen van getallen onder de
12 aan de orde geweest en we hebben
kennisgemaakt met het “busmodel”.

Na 3 blokken van Pluspunt volgt er een Kwartaaltoets en, zoals de naam al
aangeeft, zijn er 4 Kwartaaltoetsen per schooljaar. Deze toetsen geven een goed
inzicht in beheersing van de lesstof uit de afgelopen 3 blokken.
Verder heeft groep 3 deze week kern 3 van veilig leren lezen afgesloten met de herfstsignalering. De
kinderen laten ons dan zien hoe ver zij al gevorderd zijn met het lezen van woorden en zinnen. De kinderen
hebben al 19 klanken geleerd en kunnen er goed mee uit de voeten. De letters i - k - m - r - v - s - aa - p - e t - ee - n - b – d - oo - oe- z - ij - h zijn bekende letters geworden. De nieuwe woorden en letters van kern 4
worden aangeboden aan de hand van een verhaal. De titel van het verhaal is ‘Lollig’. De hoofdpersonen Dirk
en Dora wonen in een flat. Op een nacht als Dirk en Dora liggen te slapen, gebeurt er iets geks. Normaal zijn
Dirk en Dora niet wakker te krijgen! Maar die nacht glijden ze zomaar uit hun bed en liggen ze languit op de
muur. Hoe kan dat? Vraag dat maar eens aan uw zoon of dochter. Dit thema geeft aanleiding tot gesprekken
en activiteiten rondom verschillende soorten huizen, onderdelen van huizen, inrichting van de verschillende
kamers, enzovoorts. De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al de
gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te
lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woordjes horen nu nog niet bij de
basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals ‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’.
Verder willen we de ouders die meegeholpen hebben met de herfstwandeling heel hartelijk bedanken. Het
was een leuk uitje en het was gelukkig droog weer!

blad en eikel van Amerikaanse eik
Groetjes van de juffen van groep 3/4B

BELANGRIJKE DATA
Donderdag 8 november: vergadering Schoolraad; 19.30 uur; Weldsehei
Vrijdag 9 november: Schoolontbijt

blad en eikel van Nederlandse eik

JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Jamie (KB), Sem (8B), Najim (5A), Andor (KC)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
BIJLAGE
Informatie van de GGD over bedplassen

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

