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VANUIT DE DIRECTIE
Heiackerdag
Morgen is de jaarlijkse Heiackerdag. Dit jaar stond er een uitje “in de buurt” op het programma, we gaan
naar de bioscoop!! U bent allen van harte welkom bij de spetterende opening morgenochtend om 8.25 uur
op de speelplaats van de Weldsehei!
Om 12.15 uur kunnen de kinderen opgehaald worden op de Weldsehei om daarna te gaan genieten van een
heerlijk zonnige herfstvakantie!
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
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.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Vandaag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een viering.
Vrijdag verwachten we alle kinderen op locatie Weldsehei. We verzamelen bij de leerkracht op de
speelplaats. De kinderen hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen.
Om 12 .15 uur kunt u uw kind weer ophalen op locatie Weldsehei.
Wij wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie!
Groep 3/4B
Vandaag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met een viering
waarin we hebben laten horen waar we mee bezig zijn geweest de
afgelopen 2 weken. We hebben voor elkaar vriendschapsarmbandjes
gemaakt. Het was fantastisch om te zien hoe graag de kinderen hieraan
werkten. Een heel aantal kinderen ging er ook thuis mee aan de slag. Een
nieuwe rage is geboren! We hebben een vriendenboekje van onze klas
gemaakt waarbij de kinderen van groep 4 de groep 3 kinderen uitstekend
hebben geholpen. Ze hebben geschreven over hun lievelingsvak,
hobby’s, mooiste kleur, favoriete eten, lievelingsdier en wat ze later willen
worden.
Na de herfstvakantie geven we ook een klassenboekje op toerbeurt mee
naar huis waar elk kind in mag schrijven zodat we aan het einde van het
jaar een mooi klassenboek hebben om te bewaren.
Morgen is het Heiackerdag en gaan we naar de film. We hebben er zin in!
Afgelopen woensdag hebben we onze eerste muziekles van Art4you gehad. De rest van het jaar zullen we
op woensdag van 8.30-9.15 uur muziekles krijgen.

Op vrijdag 26 oktober gaan we een herfstwandeling maken. We vertrekken om
9.00 uur en zullen rond 10.30 uur weer terug zijn op school. Fijn dat de
hulpouders zo snel geregeld waren!
Het is fijn als de kinderen op korte termijn een eierdoos mee naar school
kunnen nemen. (10-12-15 vakjes). Deze gaan we namelijk gebruiken voor de
zoektocht in het bos. Houdt u rekening met de kleding en schoenen van uw
kind? Bij voorkeur kleding die vies mag worden. Ook spiegeltjes en
speurpotjes mogen meegenomen worden.
In groep 3 zijn we al weer bezig met kern 3. In deze kern leren we de letters d (doos) -oe (doek) -z (zee) -ij
(ijs) -h (haar). Het ankerverhaal gaat over een keizer die zucht en kreunt en klaagt. Om het minste geringste
pijntje laat de keizer een rij dokters komen om hem te onderzoeken en een medicijn voor te schrijven. Het
thema van deze kern is dan ook: “ziek zijn en weer beter worden”. Of anders geformuleerd: Hoe voel jij je?
De leesbladen van kern 3 zijn mee naar huis gegaan en het zou heel fijn zijn als er in de vakantie ook tijd vrij
gemaakt kan worden om te oefenen met lezen! Spullen die passen bij dit thema mogen meegebracht
worden voor de thematafel.
Ons Engelse thema zal gaan over de herfst. Ook hiervoor mogen spullen meegebracht worden.
De kinderen van groep 4 hebben de eerste begrijpend lezen toets achter de rug en zijn gestart met blok 2.
Bij wereldverkenning is het thema speuren gestart dat gaat over de herfst. In de rekenlessen hebben we het
over handig rekenen tot de 100 en zijn we in sprongen aan het tellen. Een voorloper op de keersommen. De
eerste aanzet voor de keersommen is aan bod geweest. Het tellen van het aantal groepjes en daaruit de
keersom bepalen. Ook hebben we een keersommentafel van materialen waarin je een keersom ziet. Een
eierdoos heeft, bijvoorbeeld, 2x5 vakjes. De kinderen mogen nog steeds materialen meebrengen voor de
keersommentafel. Ons eerste boek van Estafette is uit en na de herfstvakantie starten we met ons tweede
boek. Ook zullen we na de vakantie het principe van de boekbespreking gaan uitleggen. Dus heb je zin om
in de vakantie een boek uit te zoeken en te lezen, ga gerust je gang!
Na de herfstvakantie starten de technieklessen voor onze groep op de dinsdagochtend. We hebben er zin
in!.
Fijne vakantie allemaal!
Juf Angelina en juf Gerrie
BELANGRIJKE DATA
Donderdag 11 oktober: Vergadering Schoolraad; aanvang 19.30 uur; locatie Weldsehei
Vrijdag 12 oktober: Heiackerdag
Maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober: Herfstvakantie
Maandag 22 oktober: Luizenpluizen locatie Weldsehei
Vrijdag 26 oktober: Luizenpluizen locatie Weldsehei
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN
Fiep (3A), Luca (7B), Willem (4A), Nikki (KA), Melody (5/6B), Chris (KC), Sem (KC), Daan (6/7A), Lukas
(8B), Bianca (KB), Genesis (KC), Jelle (KB)
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Programma Berkenbrein 2018
Uitnodiging Berkenbrein

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

