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VANUIT DE DIRECTIE
Afscheid juf Anja
Afgelopen maandag was de afscheidsceremonie van juf
Anja. Het was een mooie dienst, waarbij er heel veel
herinneringen opgehaald zijn door het gezin, de familie
en de vrienden van Anja. Juf Ellen en ik hebben tijdens
de dienst ook onze herinneringen namens de school
gedeeld met de aanwezigen. Van kleutergroep KC werd
er tijdens de dienst een mooie vaas met rozen met
kaartjes eraan, aangeboden. Wat een mooi gebaar! De
herdenkingshoekjes op beide locaties laten we voorlopig
nog even bestaan, zodat iedereen die dat wil, even stil
kan staan bij juf Anja en iets in het boekje kan schrijven
of tekenen.
De vervangsters op beide locaties hebben we heel erg bedankt voor hun bereidheid om les te komen geven
maandag. Van de vervangsters op locatie Kanteel kregen we zelfs nog een mail toegestuurd dat ze het zo
ontzettend fijn vonden dat de kinderen zo hard gewerkt én zo goed geholpen hadden!
Denkt u aan de studiedag volgende week dinsdag? Dan zijn alle leerlingen vrij.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Uw stem voor Sem!
Sem uit groep 8B heeft meegedaan aan de tekenwedstrijd van SjorsSportief.nl.
En hoe! Hij staat bovenaan, in een nek aan nek race met een leerling van een andere school.
Tot vandaag 17.00 uur kan er nog gestemd worden op Sem. Stemt u mee?
https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?municipality_id=13
Week van de Pauzehap voor de groepen 5 t/m 8
Van 24 t/m 28 september doen de groepen 5 t/m 8 mee aan de Week van de Pauzehap. In deze week leren
de kinderen hoe lekker en leuk het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes. Op dinsdag, woensdag en
donderdag hoeven de kinderen van de groepen 5 t/m 8 geen tussendoortje voor de eerste pauze mee te
brengen. Meer informatie vindt u in de bijlage bij dit Cahierke.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
De afgelopen week hebben we het thema ‘Ik en mijn familie’ afgerond. We hebben veel geleerd, gespeeld
en gezongen. Volgende week starten we met het nieuwe thema restaurant. Mocht u thuis nog leuke,
bruikbare spulletjes hebben voor de huishoek, dan houden wij ons aanbevolen.
Afgelopen maandag hebben de juffen en kinderen afscheid genomen van juf Anja.
Tijdens de afscheidsdienst werden prachtige rozen aangeboden namens alle kinderen uit groep KC.
Twee collega’s namen ondertussen de groep over en toen de juffen terug kwamen hadden de kinderen, die
op school bleven twee prachtige schilderijen met harten gemaakt om de juffen te ‘troosten’. In de groep
hebben we de afgelopen tijd geregeld even aan juf Anja gedacht en we zijn ook samen even gaan kijken in
het lokaal waar haar foto staat. Daarna zijn we weer fijn gaan spelen.

Groep 3A
Allereerst bedankt voor het invullen van de ‘family tree’ (stamboom). Van heel veel kinderen hebben we
intussen de stamboom kunnen bespreken. Het zou fijn zijn als van de resterende kinderen de stamboom ook
nog mee naar school komt.
Deze komt in ons speciale English notebook, waarin we allerlei Engelse werkjes verzamelen. Aan het eind
van het schooljaar hebt u dan een overzicht van wat er allemaal besproken is bij Engelse lessen en thema’s.
Inmiddels heeft al een aantal kinderen thuis kunnen werken aan de computer met VLL. Van één ouder heb
ik gehoord dat het niet gelukt is. Dit gaan we natuurlijk proberen op te lossen. Leuk, dat er al kinderen mee
aan de slag zijn gegaan. Zo kunt u thuis nog duidelijker de leesontwikkeling van uw kind volgen. Dinsdag
hebben de kinderen weer een blad voor de letterboom mee naar huis gekregen. Hierop staan de letters die
ze geleerd hebben in kern 1. Gisteren, woensdag, zijn we gestart met kern 2. Aan het eind van kern 1 is er
weer een letter- en woordtoets afgenomen, om zo de vorderingen te kunnen volgen.
Het is belangrijk, dat uw kind écht iedere dag hardop oefent met het lezen van woordrijtjes. Van kern 2
krijgen ze deze vandaag ook weer mee naar huis. Herhalen is belangrijk voor het automatiseren.
Afgelopen week is bij één kind uit de groep krentenbaard geconstateerd. Dit wordt inmiddels behandeld met
zalf. Als er symptomen zijn bij uw kind, is het raadzaam om de huisarts in te lichten, zodat verdere
verspreiding voorkomen kan worden.
Aanstaande dinsdag zijn de kinderen een dagje vrij, omdat er dan een studiedag is voor de leerkrachten.
Eind komende week wordt het thema ‘Me and my family’ afgesloten.
De week erna, op 8 oktober, starten we met de Kinderboekenweek
die eindigt met een viering op donderdag 11 oktober. Hieronder kun u
lezen op welke tijdstippen de vieringen voor de diverse groepen
plaatsvinden:
Voor de groepen 1 t/m 4 op locatie Weldsehei: 11.30-12.15 uur.
Voor de groepen 1 t/m 4 op locatie Kanteel: 11.45-12.15 uur
Voor de groepen 4 t/m 8 op locatie Weldsehei: 14.30-15.15 uur
Voor de groepen 5 t/m 7 op locatie Kanteel: 14.45-15.15 uur
Groep 3/4B
Het schooljaar is ondertussen al weer een aantal weken bezig en in de klas wordt er fijn en hard gewerkt. \
De kinderen kunnen het goed met elkaar vinden en we hebben nog super kunnen genieten van het mooie
weer.
Groep 3 heeft al heel wat nieuwe letters geleerd. En met het klikklak boekje maken we steeds weer nieuwe
woordjes. Deze week hebben we kern 1 afgesloten en zijn we gestart met kern 2. In deze kern vertelt opa
het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van Michiel wacht ongeduldig op de nacht, die maar niet
wil komen. Het thema van deze kern is: ‘Dag en nacht’. Allerhande zaken die te maken hebben met de dag,
de nacht en tijd komen aan bod. De woordenschat wordt uitgebreid met begrippen als de datum,
eergisteren, de kalender, ondertussen, het weekend, enzovoorts.
In groep 4 hebben de kinderen kennis gemaakt met de methodes Estafette voor lezen, Taal op maat en
Spelling op maat. Bij taal zijn we aan de slag gegaan met het leren beschrijven van een mens en dier.
Daarnaast leren we dat je de betekenis van een woord kan vinden door goed naar een plaatje te kijken. Bij
spelling zijn we de afgelopen tijd bezig zijn geweest met woorden met een lange en korte klank, (haas, kip)
een tweetekenklank (poes) en woorden met twee medeklinkers voor- en achteraan (staart).
Bij rekenen heeft groep 3 afgelopen week kennis gemaakt met het + en – teken en groep 4 met het x teken.
‘Me and my family’ is het Engelse thema waaraan we al hard gewerkt hebben. We hebben gesproken over
wie er allemaal bij een familie kunnen horen en daarbij hebben we een plaktekening van sitspapier gemaakt.
Inmiddels zijn de meeste plakwerkjes klaar. Dus u bent van harte welkom om ze te komen bewonderen.
Father/daddy
Mother/mummy

Brother/sister

Me

Grandfather/grandmother

Zoals u ziet, hebben we al heel hard gewerkt! Tijdens de informatieavond hebben de mama van Quinn
(Jasmijn) en de mama van Sterre (Claudia) aangegeven dat ze klassenouders willen zijn. Wij zijn hier
natuurlijk heel blij mee.
Juf Gerrie en juf Angelina
Groep 6/7
Prinsjesdag, geschreven door Cas en Jill
Wij op school doen mee met prinsjesdag. De derde kamer.
Dan doen we met de hele klas een debat. Daar hebben wij drie partijen; roze, groen, blauw. Het zijn leuke
lessen. Wij leren dingen over Prinsjesdag en het voeren van een debat.

Dit zijn de koetsen

Groetjes Cas en Jill
Groepen 7 en 8
Kinderpostzegels
Volgende week woensdag, 26 september, start voor de groepen 7 en 8 weer de Kinderpostzegelactie.
Dit houdt in dat zij op woensdag 26 september al om 12.00 uur op pad mogen om zoveel mogelijk te
verkopen. De kinderen moeten de bestellijsten inleveren op 3 oktober bij hun leerkracht.
De uitleg van deze actie wordt op maandag of dinsdag in de eigen groep gegeven.
BELANGRIJKE DATA
Dinsdag 17 t/m vrijdag 20 september: Schoolkamp groep 8A en 8B
Maandag 24 september t/m vrijdag 28: week van de Pauzehap (groep 5 t/m 8)
Dinsdag 25 september: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
Woensdag 26 september: start Kinderpostzegelactie
Vrijdag 28 september: viering groep 8A en 8B
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Sophie (5A), Jessy (KA), Marianne (5A), Mex (8A), Bram (3/4B)

HARTELJK GEFELICITEERD!
BIJLAGE
Week van de Pauzehap (groepen 5 t/m 8)

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

