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VANUIT DE DIRECTIE

Jaarvergadering oudercommissie
Afgelopen maandag was de jaarvergadering van de oudercommissie. Het jaarverslag en het financieel
jaarverslag zijn toegelicht en er is vooruitgekeken naar dit schooljaar. Natuurlijk heb ik namens alle kinderen
en ouders de oudercommissie hartelijk bedankt voor hun inzet afgelopen jaar. Zonder de oudercommissie
wordt het heel lastig allerlei leuke activiteiten zoals sinterklaas, schoolreis, carnaval en de sportdag te
organiseren. Heeft u interesse in deelnemen aan een commissie om een activiteit mee te organiseren?
Stuurt u dan een mail naar ocdbheiacker@gmail.com. Het dagelijks bestuur van de oudercommissie kan u
dan informeren hoe een en ander in zijn werk gaat.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Kinderboekenweek 2017 Griezelen
Elk jaar in oktober is er een Kinderboekenweek waarbij een thema centraal staat. Dit jaar start de
Kinderboekenweek 2017 met het thema: ‘Griezelen’ op woensdag 4 oktober en duurt tot en met zondag 15
oktober.
Het motto is Gruwelijk eng!
Iedereen is wel eens ergens bang voor (geweest). De één griezelt al bij een klein spinnetje, de ander griezelt
pas na het kijken van een enge film. Sommigen worden niet bang van al die fantasie, maar die hebben dan
bijvoorbeeld last van hoogtevrees. Er is dus van alles waar je van kunt griezelen.
Waar griezel jij van?
Kinderboekenweekgeschenk
Dit jaar schrijft Janneke Schotveld het kinderboekenweekgeschenk. De illustraties
worden gemaakt door Annet Schaap. Het boek heet Kattensoep. Het gaat over
verdwijnende katten. Zou het Boeli lukken het mysterie te ontrafelen?
Elk jaar wordt er ook een prentenboek uitgegeven
tijdens de Kinderboekenweek. Dat wordt dit jaar
geschreven door Maranke Rinck en geïllustreerd door
Martijn van der Linden. Het prentenboek heet
Knikkeruil én het is niet zomaar een prentenboek. Nee,
het is ook een knikkerspel. In het boek rolt Uil met de
andere knikkers door een spannende knikkerbaan op
zoek naar een goede verstopplek voor de monsters.
Naderhand kun je dit zelf naspelen.
In de periode van 4 oktober tot en met 13 oktober wordt er in al onze klassen extra aandacht besteed aan
boeken en lezen. Het leesplezier staat hierbij voorop. Het is belangrijk dat kinderen veel lezen en het is
natuurlijk het beste als ze dat met veel plezier doen! Omdat onze school op woensdag 4 oktober op
schoolreis gaat, zal de opening van de Kinderboekenweek voor de onderbouw op dinsdag 3 oktober
plaatsvinden en voor de bovenbouw op vrijdag 6 oktober. De opening zal op een bijzondere manier
plaatsvinden. Hoe dat zal zijn, blijft nog even een geheim. Daarna gaan we met nog meer plezier lezen!

de

De afsluiting zal plaatsvinden op vrijdag de 13 !
 Locatie Kanteel:
groep 5/6B en 7B: speelzaal van 10.00-10.30 uur
groep KC en 3/4B: speelzaal van 10.45 -11.15 uur
 Locatie Weldsehei:
groep 5/6A en 7A aula van 10.00-10.30 uur
groep 1/2A, 1/2B, 3A en 4A): aula van 10.45 -12.00 uur
Tijdens de afsluiting willen wij laten zien waar de kinderen zich in de Kinderboekenweek mee bezig hebben
gehouden. Daarbij zijn vaders, moeders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden van harte welkom.
U kunt ook thuis de leesontwikkeling en het leesplezier van uw kind stimuleren. Een verhaaltje voor het
slapengaan voorlezen is een gezellig momentje samen, maar ook een goede manier om de woordenschat
van uw kind uit te breiden en het leesplezier te bevorderen. Gezellig samen boeken lenen in de bieb is ook
een leuke activiteit. Alle basisschoolleerlingen kunnen bij de bibliotheek een gratis abonnement aanvragen
en daarmee leuke boeken lenen om uit voor te laten lezen, om plaatjes in te bekijken of om zelf te lezen!
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Deze week zijn we in de groepen druk bezig geweest met het leren van lange en korte woorden. We hebben
geluisterd naar elkaars namen en de namen in stukjes gehakt. Heb ik nu een korte of een lange naam? We
hebben ook geluisterd naar zinnen. Wist u dat in elke zin woorden zitten? En dat elke zin met een hoofdletter
begint en vaak eindigt met een punt? Dat kunnen de kinderen u nu allemaal vertellen.
De letter van deze week is nog de letter –i van ik. Veel kinderen kunnen de letter ook al uitbeelden met hun
lichaam. Volgende week leren we de letter –r (spreek uit -rrrrr). De kinderen mogen dan spullen
meenemen waar deze letter in voorkomt.
In groep KC zijn we tijdens het rekenen bezig geweest met meten. Wat is lang en wat is kort? We bekeken
verschillende meetlatten, centimeters en touwtjes waarmee je kunt meten en daarna zijn we zelf aan de slag
gegaan. Alles werd gemeten: dozen, van het plafond tot aan de grond, kinderen uit de klas en ook de juf.

Er kwam veel bij kijken. Hoe ‘lees’ je de maten af als je nog niet
kunt lezen? Hoe noteer je dat vervolgens? Hoe moet je je lat of centimeter
houden als je gaat beginnen? Wat doe je als iets langer is dan je lat? Er
was veel overleg en plezier tijdens het meten en er werd druk getekend en
geschreven. De kinderen waren zo enthousiast dat ze doorgingen met
meten tijdens een deel van de werkles!
Volgende week gaan de kinderen naar de bieb. Wij zijn op zoek naar dozen. Deze dozen hebben de
kinderen nodig voor de biebactiviteit. Wanneer u enkele dozen heeft dan zouden we die graag voor
aanstaande maandag willen ontvangen. Alvast bedankt!

Deze week sluiten we alweer het thema ‘ik en mijn huis’ af. Wat hebben we toch veel geleerd, ook over
elkaar. We hebben huizen gebouwd, gevouwen, geschilderd en nog veel meer. We weten ook wie er
allemaal in de huizen wonen. We leerden metselen met kleine bouwblokjes. Ook weten we wat de regels en
afspraken zijn in de groep. Volgende week hebben we een week zonder thema. Daarna komt er een
spannend maar vooral leuk thema…Dat houden we nog even geheim!
We zijn op zoek naar spullen voor onze huis- en themahoek die alles te maken hebben met heksen en met
alles wat griezelig is. Dus wanneer u iets kwijt kunt dan zijn wij hier heel erg blij mee. Het mag vanaf
volgende week meegenomen worden. (Graag voorzien van naam.)
In groep KA zijn Jiaohan, Bas en Nikki aan het oefenen.
In groep KB zijn Jelle, Ruben en Jamie aan het oefenen.
Van harte welkom allemaal!!

Groep 7A
Geschreven door Niels en Mex
We hebben elke donderdagochtend gymles. dan doen we leuke en sportieve dingen. We doen iets om op te
warmen. (zoals doolhoftikkertje.) in de gymles doen we verschillende spellen. Hier zie je dat we aan het
Kingen zijn en airhockey spelen.

Als we een toets moeten doen krijgen we werkbladen mee om te leren. Dan maken we de toets beter. We
hadden goede cijfers. Met rekenen leren we procenten en met meten krijgen we rolmaten om de inhoud te
berekenen. zoals hier beneden 

Bij crea hadden we een verjaardagskalender gemaakt. en nu zijn we bezig met een werkje met propjes
crêpepapier. De juffrouw leest een Engels boek dat heet The Twits van Roald Dahl.
Niels en Mex
Geschreven door Floor en Charlotte
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We hebben donderdag de 21 gym en het gaat over: vertrouwen en ruimte. En we hadden dat ook bij
Kwink gehad. Meester Koen zie je op de foto. Hij komt het komende half jaar gymstage lopen.

We hadden 15 September de proefkring van Lis. Het waren
Gummybeerkoekjes. Het was de vorm van een hartje. In het midden zat een
gesmolten Gummybeer. Dus we kregen een klein Gummybeertje.
maandag 18 september hebben we
groepjes gemaakt voor toverland. Daar
gaan we 4 oktober naar toe.
Op vrijdag 29 september krijgen we de
Brandaan toets over Egypte en Farao’s.
Floor & Charlotte

BELANGRIJKE DATA
3 oktober: Start Kinderboekenweek
4 oktober: Schoolreis
5 oktober: Landelijke stakingsactie; alle leerlingen zijn vrij
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Jessy (KA), Marianne (4A), Mex (7A), Bram (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

