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VANUIT DE DIRECTIE
Onderzoek naar beeldvorming leerkrachten
Vanuit de Universiteit Utrecht wordt er onderzoek gedaan naar de oordeelsvorming van leerkrachten van
groep 3 t/m 7. De leerkrachten wordt gevraagd een inschatting te maken van de citoresultaten van hun
leerlingen op het gebied van rekenen. Deze inschatting wordt vergeleken met de daadwerkelijke uitslag van
de cito rekenen in juni. Alle leerkrachten van groep 3 t/m 7 van De Heiacker hebben aangegeven graag mee
te willen werken aan dit wetenschappelijk onderzoek.
De inschattingen van de leerkracht en de uitslagen van de cito worden anoniem aan de onderzoekers
verstrekt. Alle leerlingen krijgen een nummer en worden niet met naam in de overzichten opgenomen.
Aangezien het wel gegevens zijn over uw kind(eren), vragen we u om het aan te geven indien u niet wilt dat
de gegevens over uw kind anoniem worden doorgegeven. Hiervoor ontvangt u via de mail een brief van de
onderzoekers via de administratie van onze school.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groepen 1 tot en met 4
In de loop van volgende week start ons gezamenlijk thema ‘Holiday’.
Alle kinderen van de groepen 1 tot en met 4 gaan op vakantie… en
wel met het vliegtuig. We vertrekken op dinsdag 22 mei.
In de speelzaal (Kanteel) en in de aula (Weldsehei) wordt een heus
vliegveld nagebouwd met een incheckbalie, een security en een
vliegtuig (Boeing 747).Deze week is er al hard gewerkt aan het
maken van een paspoort en liggen de tickets klaar. Wat nog
ontbreekt is een koffer /reistas of een rugzak. Wij vragen daarom om
uw zoon of dochter voor dinsdag een kleine koffer, reistas of rugzak
mee te geven naar school zodat de vliegreis kan starten.
Misschien is het een leuk idee om samen met uw kind ook iets in de
koffer te stoppen. Wat neem je mee of wat moet zeker mee? Knuffel of je tandenborstel?
En dan…Ready for take-off!
Kleutergroepen
We zijn weer terug van een heerlijke meivakantie. Alle kinderen hebben verteld over de fijne vakantie. Wat
hebben we toch weer leuke dingen gedaan! De kinderen maken deze week een tekening in hun tekenboek
over dat wat ze het leukst vonden van de vakantie. Ook hebben we gehoord dat alle mama’s genoten
hebben van het moederdagcadeau!
Volgende week dinsdag starten wij met ons nieuwe Engelse thema. Leest u alstublieft goed de informatie die
in dit Cahierke staat over het gezamenlijk thema van de groepen 1 t/m 4.
Deze week zijn Feline en Saar gestart in groep KA en in groep KB is Ariana begonnen.
In groep KC is Isa gestart. Van harte welkom Feline, Ariana en Isa!
De letter –z (spreek uit: zzz) van zee is volgende week de letter van de week.

Groep 3A
Na een heerlijke vakantie met schitterend weer zijn we alweer gestart met de laatste periode van dit
schooljaar. Het wordt een drukke periode met allerlei activiteiten buiten het
reguliere programma. Zo starten we volgende
week dinsdag met een gezamenlijk Engels
thema ‘Holiday’ voor de groepen 1 t/m 4. In
dit Cahierke staat hierover meer informatie.
Als ouders of andere familieleden nog spullen
hebben voor dit thema, horen wij dit graag. Natuurlijk gaan we de klas ook
aankleden in vakantiestijl. Mocht u twijfelen over de bruikbaarheid van bepaalde spullen, loopt u dan gerust
even binnen om het te bespreken met de leerkracht. We hebben er allemaal zin in om volgende week een
‘vliegreis’ te gaan maken vanuit school.
Ook tijdens deze laatste periode blijft het belangrijk dat de kinderen veel oefenen met het lezen van
woorden, teksten en boeken. Probeer uw kind zoveel mogelijk te stimuleren om iedere dag te lezen!
Constante herhaling en oefening blijft heel essentieel.
Bij lezen en rekenen werken we aan het op één na laatste thema. Bij lezen is dit het thema: ‘Mijn
lievelingsboek’. In kern 11 wordt aandacht besteed aan woorden met open lettergrepen (vragen, spelen,
schotel) en woorden die eindigen op -lijk, -tig, en –ing. De kinderen kunnen drielettergrepige samenstellingen
(appelmoes, vuilnisbak) vlot lezen. Het begrijpend lezen komt steeds vaker aan bod. Aan het eind van groep
3 maken ze hiervan ook een Cito- toets. Bij spelling wordt aandacht besteed aan het correct opschrijven van
eenvoudige, klankzuivere mmkmm- woorden (start) en aan het correct noteren van samenstellingen
(voetbal, tuinhek). Ook woorden met ng en nk komen uitgebreid aan bod. Evenals woorden met een
tussenklank, die je alleen hoort, maar niet schrijft ( wolk, half, durf). Uiteraard wordt er ook volop aandacht
besteed aan het uitbreiden van de woordenschat. De kinderen mogen nog steeds hun lievelingsboek mee
naar school brengen om te presenteren. Bij het rekenen zijn we gestart met het automatiseren van sommen
t/m 20. De kinderen die de sommen t/m 10 geautomatiseerd hebben zullen hier weinig moeite mee hebben.
De getalstructuur wordt steeds opnieuw besproken. Thuis kunnen de kinderen
het automatiseren bevorderen door te oefenen met Rekentuin. We proberen
ons zo goed en uitgebreid mogelijk voor te bereiden op de laatste
methodetoetsen en Cito- toetsen.
We hebben nog één muziekles, aangeboden vanuit de muziekschool, waar de
kinderen heel enthousiast aan deelnemen.
Groep 3/4B
We zijn weer goed begonnen na de meivakantie. Iedereen heeft zijn of haar vakantieverhalen kunnen
vertellen. Wat hebben we toch weer veel meegemaakt. En nu gaan we volop aan de slag met de laatste
periode.
Zo starten we in groep 3 binnenkort met kern 11 van Veilig Leren Lezen. Het thema van kern 11 is ‘mijn
lievelingsboek’. Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken, leesboeken, atlassen, kortom alle boeksoorten
kunnen een plek krijgen in deze kern. Verder wordt geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep
een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met een cluster. Het gaat om woorden als: vragen,
spelen, schotel, sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘lijk’, ‘ig, of ‘ing’, zoals
moeilijk, prachtig, koning.
In groep 4 zijn we bezig met schrijven en lezen van woorden met ch. In sommige woorden hoor je de g maar
je schrijft de ch. Deze woorden met de ch moet je onthouden, bijvoorbeeld: pech, lach, kachel, juichen,
kuchen. Ook de spellingscategorie van Molen krijgt de nodige aandacht. Hoor je aan het eind van een
klankgroep een lange klank, dan schrijf je de a, e, o of u, bijvoorbeeld: water, schepen, leven.
Bij de lessen van Kwink, de sociale vaardigheidsmethode, hebben we het over
de emotie boos gehad. Het is belangrijk dat kinderen hun emoties leren
verwoorden en uiten, ook boosheid. Een praktijkvoorbeeld: Yfke komt de klas in
en trekt Ellen plagend aan haar staart. Ellen baalt. Dit is nu al de zoveelste keer
dat Yfke dat doet! Ellen durft niet goed te laten merken dat ze er boos van wordt.
De kinderen hebben geleerd dat je boosheid niet moet opkroppen, want
daarmee voorkom je dat die boosheid er op de verkeerde manier uit komt!
Je kan laten merken dat je boos bent door de ik-boodschap te gebruiken.
Er is ook aandacht voor de emotie blij want voor de vakantie is juf Angelina jarig
geweest. Dus de hoogste tijd voor een feestje. Dit feestje zal op donderdag 24
mei in de klas van groep 3/4B plaatsvinden. De juf ziet uit naar de vele
optredens!

Groep 8A en 8B
Donderdag 24 mei en vrijdag 25 mei vindt het jaarlijkse peanutbaltoernooi voor de leerlingen van groep 8
plaats. We vertrekken op donderdag en vrijdag om 8.00 uur op de fiets vanaf locatie Weldsehei.
Op donderdag is het toernooi om 15.30 uur afgelopen en fietsen we gezamenlijk terug naar school.
Omdat we op vrijdag samen naar de finalewedstrijden kijken, kunnen we nog niet exact aangeven tot hoe
laat dit duurt. We gaan waarschijnlijk rond 15.00 uur op de fiets weer terug naar school.
BELANGRIJKE DATA
Donderdag 17 mei: Vergadering Schoolraad; 19.30 uur; locatie Weldsehei
e
Maandag 21 mei: 2 Pinksterdag; alle leerlingen zijn vrij
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Anne (3/4B), Escada (7B), Damian (5/6B), Jens (4A), Floor (7A), Sem (5/6B), Yari (3A), Mayla (3A),
Rik (5/6A), Ruben (5/6B).

HARTELIJK GEFELICITEERD!
BIJLAGEN
Info over de Kempentour 2018
Info Sjors Sportief
Info Brede School Veldhoven

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

