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VANUIT DE DIRECTIE
Herfst
De herfst is begonnen. Na een fijne herfstvakantie met heel mooi weer is de herfst toch echt begonnen.
Mooie kleuren in de natuur, snotterende kinderen en leerkrachten die griep krijgen. Deze week waren juf
Michèle en juf Hannie geveld door de griep. Gelukkig was er vervanging en is juf Hannie er morgen weer en
is juf Michèle er in principe maandag weer.
Ook juf Anja (KC) is afwezig. Vanwege een ernstige ziekte zal zij gedurende langere tijd niet op school zijn.
De ouders van groep KC hebben hier vanochtend een aparte brief over ontvangen via de mail.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Ouderbijdrage 2017 – 2018
Denkt u nog aan de ouderbijdrage?
De ouderbijdrage mag worden betaald op NL50 INGB 0007 2881 85 t.n.v. Ouderraad Basisschool De
Heiacker, te Veldhoven onder vermelding van familienaam en klas van uw kind.
All 4 Africa zamelt weer kleding in op donderdag 9 november.
Stichting All 4 Africa is een charitatieve kledinginzamelaar, die zich inzet voor het hergebruiken van textiel en
schoeisel voor de hulpbehoevenden in Afrika. Binnenkort zal uw kind een door Stichting All 4 Africa
verstrekte envelop met daarin een plastic kledingzak mee naar huis krijgen. Deze mag t/m donderdag 9
november 9.00 uur mee naar school gebracht worden. Op de Weldsehei worden de zakken verzameld op
het podium, op het Kanteel worden de zakken verzameld in de speelzaal.
Sjors Creatief
Het is bijna zo ver: de Kick-off van Sjors Creatief Veldhoven!
De Kick-off vindt plaats bij Art4U op 1 november, 15:00-17:00:
Opening door wethouder Piet Wijman
Prijsuitreiking Sjors Creatief tekenwedstrijd
Proeven aan verschillende creatieve activiteiten voor kinderen
Iedereen is van harte welkom! Kinderen kunnen zich voor de Kick-off inschrijven via de
website van de Brede School. http://bredeschoolveldhoven.nl/inschrijvingen
Vandaag krijgen de leerlingen het Sjors Creatief boekje mee naar huis. Vanaf 3
november (15.00 uur) kan er worden ingeschreven voor een van de vele leuke culturele
en/ of creatieve activiteiten. Aan de meeste activiteiten kunnen de kinderen gratis deelnemen.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Na een fijne herfstvakantie zijn we afgelopen maandag weer begonnen. Buiten wordt het langzaam kouder
en donkerder. Dat past prima bij ons thema ‘Heksen en sprookjes’. Daar gaan we de komende periode nog
mee werken, we maken onder andere een Gruffalo en enge vleermuizen. En als er thuis nog dingen zijn om
op school te gebruiken in de huishoek of om neer te zetten, mogen de kinderen die meenemen. Ook
spulletjes die te maken hebben met de herfst mogen worden meegenomen.

Deze week herhalen we de letter M en het cijfer 4. Volgende week is de letter van de week de –o (spreek uit
als -o in mol) en het cijfer 5.
In groep KC heeft Eva een zusje, Nané, gekregen. Hartelijk gefeliciteerd!
Groep 3A
Allereerst wil ik alle ouders en kinderen bedanken voor de mooie kaart, die ik ontvangen heb naar aanleiding
van het overlijden van mijn vader, afgelopen week. Ook de hele lieve reacties van de kinderen hebben mij
veel goed gedaan.
Vrijdag gaan wij naar de Vlasroot in Veldhoven voor een herfstwandeling. Dit is mogelijk vanwege de hulp
van een aantal ouders uit de groep. Alvast heel erg bedankt hiervoor!
In verband met het natte weer deze week is het verstandig om
de kinderen een regenjack en regenlaarzen aan te geven. We
vertrekken rond 8.45 uur richting de Vlasroot en zijn ruim op tijd
weer terug op school. De kinderen kunnen hun fruit en drinken
in een tas meenemen, zodat we bij de Vlasroot kunnen eten en
drinken. We hopen op zonnig weer.

Komende dinsdag, 31 oktober, is er een viering op school voor
groep 3A en 4A op locatie Weldsehei. Alle ouders en andere
belangstellenden zijn van harte welkom om te komen kijken en
luisteren naar wat we allemaal gedaan hebben in het kader van de
Kinderboekenweek en Halloween. De viering start om 11.30 uur.
Deze week heeft een aantal kinderen voor het eerst een opruimtaak gekregen. Twee kinderen hebben
steeds na school geveegd, twee anderen hebben de boekenkasten opgeruimd, punten geslepen, het
dagprogramma afgehaald. Zo leren ze dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een opgeruimde klas.
Het uitvoeren van de taken gebeurt iedere week door andere kinderen.
Dit zal steeds verder uitgebreid worden, zodat alle kinderen in de klas
een weektaak krijgen. Ze krijgen uiteraard de gelegenheid om een
taakje te kiezen. Mochten de kinderen om de een of andere reden een
keer niet kunnen, ruilen ze met een ander, altijd in samenspraak met de
juf.
Woensdag 8 november gaan we met de kinderen van groep 3A naar de
bibliotheek om de bieb beter te leren kennen. Het bezoek is van 9.0010.00 uur. Wij gaan daar lopend naar toe.

Groep 7A
Geschreven door Eline en Fenna 7A
13 oktober was er een tentoonstelling, daar stonden onze monstertjes gemaakt van gips. En 5/6a had
monstertjes gemaakt van karton. 5/6a en 7a zijn bezig geweest met een verhaal schrijven. En daarna
hebben we het beste verhaal gekozen en die werden voor gelezen bij de tentoonstelling.
27 oktober om 11.30u is er een viering de griezels in het Engels dus the twits het wordt voorgelezen en
gespeeld.

Groep 8A en B
Op vrijdag 27 oktober is de viering van de groepen 7 en 8. We beginnen om 11.30 uur. De viering is rond
12.00 uur afgelopen. U bent als ouder van harte welkom.
Op donderdag 2 november gaan we met groep 8 naar het Sondervick College. De leerlingen krijgen daar
een dag les alsof ze op het voortgezet onderwijs zitten. Ze krijgen les van verschillende leerkrachten en
zullen ook van klas wisselen om lessen te volgen.
De schooldag begint en eindigt gewoon op De Heiacker. Om 8.30 uur verzamelen we op school en fietsen
we gezamenlijk naar het Sondervick College. Het is de bedoeling dat de kinderen een lunchpakketje
meenemen, omdat ze niet naar huis komen tijdens de lunchpauze. Om 15.15 uur zijn we weer terug op De
Heiacker. De leerkrachten hebben de TSO afgemeld.
BELANGRIJKE DATA
27 oktober: viering groepen 7 en 8; 11.30 uur
31 oktober: viering groepen 3A en 4A; 11.30 uur
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Mick (8A), Edo (8B), Romy (KB), Ryan (8A), Lynn (8B), Bastiaan (5/6B), Dexter (3A), Jurian (8A)
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Uitnodiging voor de Kick-off van Sjors Creatief 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

