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VANUIT DE DIRECTIE
Deze week vond de interne audit plaats. Collega-directeuren hebben in elke groep een instructieles
geobserveerd om zo een beeld van de school te krijgen. Ook hebben zij documenten bestudeerd, zoals het
schoolplan, formatieplan, toetsresultaten, groepsplannen, etc. Er zijn gesprekken gevoerd met het zorgteam,
het MT, het leerkrachtenteam, leerlingen en ouders. De ouders die deelgenomen hebben aan het
auditgesprek wil ik hartelijk bedanken voor hun medewerking.
Over 6 weken ontvangen we de rapportage. De uitkomsten en aanbevelingen bespreken we in de
teamvergadering en in de schoolraad. Via het Cahierke zal ik alle ouders informeren.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Rectificatie
De juiste tijden van de afsluiting van de Kinderboekenweek vindt u hieronder:
In verband met de Heiackerdag op 12 oktober, vindt de afsluiting plaats op donderdag 11 oktober.
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: 11.30-12.15 uur
Voor de groepen 5 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
Heiackerdag: Day at the movies
Op vrijdag 12 oktober gaan we op ons jaarlijkse schoolreisje!
We gaan met de hele school naar Cinema Gold in Veldhoven.
Alle kinderen worden om 8.25 uur verwacht op locatie Weldsehei. De kinderen wachten buiten op het
schoolplein, zoeken hun leerkracht op en gaan genieten van een fantastische opening van onze schoolreis.
De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen voor die dag. Daarnaast mogen de kinderen geen
snoep of koek meenemen. De school zorgt voor een lekkere traktatie.
U kunt uw kind om 12.15 uur weer ophalen op locatie Weldshei.
Namens de commissie Heiackerdag.
Schoolraad
Volgende week donderdag vergadert de Schoolraad weer om 19.30 uur. U bent van harte welkom als
toehoorder. Tijdens de vorige vergadering hebben we de agendapunten voor
dit jaar vastgesteld en hebben we gesproken over de AVG.
Volgende week praten we onder andere over de nieuwe lessen Wetenschap
& Technologie, de uitgevoerde interne audit en bespreken we leertheorieën.
All4Africa
Vandaag krijgen de kinderen de kledingzak mee naar huis, waarin u kleding
kunt doneren voor All 4Africa.
Deze mag t/m donderdag 11 oktober 9.00 uur mee naar school gebracht
worden. Mocht u meer kleding willen doneren dan in de door Stichting All 4 Africa verstrekte zak kan, dan
volstaat iedere andere plastic (vuilnis)zak.
Op locatie Weldsehei worden de zakken verzameld op het podium.
Op locatie Kanteel worden de zakken verzameld in de speelzaal.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Wij zijn vorige week gestart met het thema restaurant. We leerden hoe we een menu kunnen samenstellen
en we kunnen een diner klaarmaken in onze keuken! Onze huishoek is de keuken en we bedienen in het
restaurant. Woensdag waren we op bezoek in het restaurant van het NH Eindhoven Conference Centre
Koningshof op de Locht. Dankjewel papa van Hannah (KA) en Ruben (KB) voor deze leuke excursie. Ook
alle ouders die gereden hebben: hartelijk bedankt!

Afgelopen maandag hebben we als start van de Kinderboekenweek gekeken naar een
poppenkastvoorstelling. We hebben ervan genoten en veel gelachen.
Groep KC heeft ook gekeken naar Engels toneel. De leerkrachten speelden Stonesoup, een verhaal over
vriendschap en samenwerking.

Ook is deze week de muziekles van Art4U in de groepen KA en
KB gestart. Juf Sabine nam ons mee naar de speelzaal, waar
we ritmespelletjes hebben gedaan en een liedje hebben
gezongen. Juf Sabine komt elke twee weken op dinsdagmiddag.
Op 9 oktober start de muziekles in groep KC.
Op 11 oktober is de afsluiting van de Kinderboekenweek. Voor de kleuters vindt dat plaats op locatie
Weldsehei in de aula van 11.30 uur - 12.15 uur en op locatie Kanteel in de speelzaal eveneens van 11.30 12.15 uur. U bent van harte uitgenodigd!
Groep 3A
Vandaag hebben de kinderen de leestoets gedaan van kern 2 van Veilig Leren Lezen. Ze hebben heel veel
bijgeleerd. Er is thuis ook flink geoefend door veel kinderen. Morgen starten we met het openingsverhaal van
kern 3. In deze kern komen de volgende letters aan bod: d, oe, z, ij en h. Zo kunnen de kinderen steeds
meer teksten en boekjes lezen. Het blijft belangrijk om de woordrijtjes iedere dag thuis te oefenen. Morgen
krijgen de kinderen de woorden van de nieuwe kern dan ook weer mee naar huis.
Maandag hebben we gekeken en geluisterd naar een poppenkastspel over
vriendschap in het kader van de kinderboekenweek. In de klas hebben we
het boek: “Hugo, een vreselijk eng beest?” geschreven door Mia Nilsson,
gekregen. In de klas is het voorgelezen.
Verder worden er in de klas verschillende activiteiten gedaan. Ook in de
bibliotheek is er van alles te doen rondom het thema. Het is leuk om daar
eens een kijkje te nemen met de kinderen. Volgende week donderdag
sluiten we de Kinderboekenweek af met een viering.
Na de herfstvakantie start het Engelse thema ‘herfst’. In de klas is het al
aardig herfstachtig aan het worden. Voorlopig hebben we voldoende
herfstspullen voor de thematafel. Een aantal kinderen heeft zijn spinnenweb
met spin al helemaal klaar. Die kinderen zijn begonnen met het maken van
een egel in winterslaap. Donderdag 11 oktober is de afsluiting van de
Kinderboekenweek en vrijdag 12 oktober is de Heiackerdag. Dus al met al
weer een fijn en druk weekje voor de boeg.

BELANGRIJKE DATA
Donderdag 11 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek
Donderdag 11 oktober: Vergadering Schoolraad; aanvang 19.30 uur; locatie Weldsehei
Donderdag 11 oktober 9.00 uur: Ophalen kledingzakken All4Africa
Vrijdag 12 oktober: Heiackerdag
Maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober: Herfstvakantie
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Mats (KC), Faye (5A), Kim (8B), Suri (5A), Floor (6/7A)
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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

