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VANUIT DE DIRECTIE
Schoolontbijt
Woensdag 8 oktober vond het
Schoolontbijt plaats op onze
beide locaties.
De kinderen hebben genoten van
een lekker, gezond en gezellig
ontbijt!
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Gisteren hebben we heerlijk genoten van het schoolontbijt. De klas was
leuk aangekleed en we hebben gezellig met ons allen gegeten aan de
lange tafels. We hebben geluisterd naar een verhaal rondom gezond
eten. Zo was er brood, yoghurt, kaas en ander beleg. We hebben
samen goed gegeten!
Vorige week donderdag was de moeder van Joshua uit groep KA een
Engels prentenboek komen lezen in de groep. De kinderen zaten zeer aandachtig te luisteren. Wat kan de
mama van Joshua mooi Engels spreken! Dank u wel voor het voorlezen! Wij vonden het erg leuk!

De afgelopen week hebben we geoefend met het brandalarm. Dat maakte op jonge kinderen best veel
indruk. In de klas hebben we er na afloop over gepraat. We zullen het in onze groep binnenkort nog eens
oefenen, maar dan zonder alarm.
We zijn in groep bezig geweest met een les van Kwink over “Vertel wat je voelt.“ We doen dan ook een
spelletje waarbij je mag raden welk plaatje er op je kroon zit.
Kun jij het juiste gevoel raden door er vragen over te stellen aan de rest van de klas ? Kun je dat gevoel
uitbeelden? Hoe zit dat bij jou?

Maandag 13 november om half 12 is er weer een viering van de groepen 1/2 en 3/4B op locatie Kanteel. Op
locatie Weldsehei van groep 1/2. U bent van harte uitgenodigd.
Volgende week komt Cato in groep KA oefenen. Van harte welkom Cato!
Deze week komt Maxxe oefenen in KB. Welkom Maxxe!
Gehoord: Tijdens de brandoefening ziet een kleuter meneer Berty ( BHV-er) buiten op de speelplaats rond
lopen. Hij vraagt daarna aan de juf: “Was dat een voorstelling van meneer Berty? “
Groep 4A
In groep 4 wordt nog steeds heel hard gewerkt. We hebben ook al een paar keer geoefend met tafeltjes. De
tafel van 2 wordt nu aangeleerd. Lezen staat in groep 4 nog heel erg centraal. We zijn er op een dag heel
veel mee bezig. In de klas lezen kinderen vaak in boekjes niveau M4, E4 en voor de snelle lezers niveau M5
en E5. Ook lezen we in A boeken. Dit zijn boeken voor kinderen tussen de 7 en 9 jaar. Als u met uw kind
naar de bieb gaat, kunt u ook naar boeken met deze niveaus kijken. De website: http://oefenplein.nl/taal/88lezen gebruiken we in de klas om woorden te flitsen. Dit mogen de kinderen thuis ook doen.
We promoten voor thuis vooral het lezen van boeken die kinderen interessant en leuk vinden. Maar het
afwisselen met lezen op de computer vinden kinderen soms ook leuk. Tijdens de informatieavond in het
begin van het jaar hebben wij u verteld over de website bloon en rekentuin voor spelling en rekenen. We
werken daar dagelijks mee in de klas. Inmiddels staat er bij bloon een nieuwe woordenlijst bij met woorden
op het niveau van de cito M4 spelling.
Elke dinsdagmiddag krijgen de kinderen muziekles van een docent van Art4you. Deze lessen zijn heel erg
leuk. De kinderen genieten er enorm van en maken kennis met allerlei instrumenten en liedjes. De lessen
lopen nog door tot half december.

Denkt u er aan om op donderdag de gymspullen
mee te geven. We merken dat steeds meer
kinderen hun tas vergeten en dan kan er niet
meegedaan worden.
Hannie en Geertje
Groep 5/6 A
In de klas!
De herfstvakantie zit er al weer even op en we gaan nu dus een gezellige en drukke periode van het
schooljaar tegemoet!
Binnenkort komt de goedheiligman weer aan en dat betekent voor groep 5/6
lootjes trekken voor surprise in de klas. Op maandag 20 november trekken we
de lootjes en op dinsdag 5 december gaan we de surprise in de klas doen.
De kinderen krijgen nog uitgebreid uitleg wat de bedoeling is en hoe we dit gaan
vieren in de klas.

Viering woensdag 29 november groep 5/6A en 5/6B:
Art4U heeft de afgelopen periode de muzieklessen in de klas verzorgd,
waarbij we de Ukelele hebben leren spelen.
Elke week hebben we weer nieuwe noten en liedjes geleerd en deze samen
in de klas gespeeld.
Dit gaan we natuurlijk ook aan de ouders laten horen:
Noteert u voor woensdag 29 november 11.30 uur alvast in uw agenda dat
we dan met de groepen 5/6A en B een viering hebben op school (locatie Weldsehei) die ook door u bezocht
mag worden.
Meester Bas
BELANGRIJKE DATA
9 November: Vergadering Schoolraad; Weldsehei, 19.30 uur
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Mitchell (KB), Quint (8B), Mika (KC), Indy (8A), Alisha (7A), Sten (8A), Benjamin (8A)

HAPPY BIRTHDAy !
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

