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ALGEMENE INFORMATIE
Kledinginzameling door basisschool De Heiacker waanzinnig succes!
Donderdag 11 oktober stond bij Stichting All 4 Africa in de agenda om op uw school ingezamelde kleding te
komen ophalen. Er is u gevraagd thuis de door uw kind meegebrachte plastic zakken te vullen met kleding,
welke niet of nauwelijks meer gedragen wordt. Deze keer heeft basisschool De Heiacker: 361kg ingezameld.
Een super prestatie! Wij bedanken wederom alle leerkrachten en vooral alle ouders en leerlingen voor hun
inzet. Bedankt een ieder ook, die heeft meegeholpen met het inladen van de kleding.
Zoals u inmiddels weet, willen wij graag bij de wisseling van de seizoenen een beroep op u doen.
Wij hopen ook dan weer op uw enthousiasme en inzet te mogen rekenen.
Voor nu wederom dank en tot de volgende keer.
Stichting All 4 Africa
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Voor de vakantie speelden we tijdens de voorstelling het verhaal van Stone soup in het Engels.
Vrijdag gingen we naar de bioscoop en zagen we de film van brandweerman Sam. Onderweg zongen we
een Engels liedje. We hadden een leuk schoolreisje!
Na de herfstvakantie zijn we weer goed gestart. We vertelden onze vakantieverhalen.
In groep KC hebben we appelmoes gemaakt. Iedereen mocht appels schillen en snijden. Daarna ging alles
in een grote pan. Een beetje kaneel erbij voor de smaak en daarna mochten we een bekertje versieren en
het woord appelmoes erop schrijven. Iedereen mocht de appelmoes mee naar huis nemen.

Groep 3A
Na een fijne vakantie zijn we gestart met een drukke periode tot aan kerst met veel feestelijke activiteiten en
natuurlijk het eerste leerlingverslag van dit schooljaar.
Bijna alle kinderen hebben flink geoefend met lezen tijdens de vakantie, want op het formulier van de
leesbingo was alles afgetekend. Alle kinderen mochten uit een mand een beloning uitzoeken. Natuurlijk blijft
het belangrijk om te blijven oefenen met lezen thuis. Vooral de woordrijtjes. Volgende week vindt de
herfstsignalering plaats en wordt er weer een woord- en lettertoets afgenomen. Ook wordt er een dictee
gemaakt. Aan de hand van de toetsen kunnen de vorderingen van de kinderen goed gevolgd worden. U kunt
de resultaten weer zien in Parnassys. We hebben heel veel geoefend en hard gewerkt, dus dat gaat zeker
prima resultaten opleveren.
Voor het lezen van woordrijtjes is het belangrijk dat de kinderen hardop lezen, samen met iemand erbij, die
kan helpen en/of corrigeren. Op school oefenen we met het voor-koor-door lezen. De leerkracht leest het
rijtje hardop voor, daarna leest de leerkracht het hardop met alle kinderen samen en als laatste leest één
kind het nog een keer hardop. Dit kunt u thuis ook regelmatig doen met uw kind. Ook het ritmisch lezen of
zingend lezen kan kinderen steun bieden.
Volgende week woensdag 31 oktober gaan wij naar de Vlasroot in Veldhoven voor een herfstwandeling,
samen met groep 4A. We vertrekken om 9.00 uur en zijn tussen 11.00 en 11.30 uur weer terug op school. U
hebt hierover meer informatie gekregen via de groepsapp. Hopelijk is het dan mooi weer en kunnen we van
alles bekijken in het bos.

Volgende week nemen wij afscheid van Levi en ook zijn broer Lukas, want zij gaan
verhuizen. Wij vinden het jammer dat Levi en Lukas weggaan. Wij wensen de jongens
en hun familie heel veel succes, maar vooral veel plezier op hun nieuwe woonplek.
Groep 4A
Na een heerlijke herfstvakantie zijn we afgelopen maandag gestart met het thema herfst. Het weer werkt
inmiddels goed mee. Volgende week woensdag staat de herfstwandeling op het programma.
Voor de vakantie hebben we het tweede blok van spelling afgerond en deze week starten we met blok drie.
In blok drie zullen de luisterwoorden met sch en schr (schroef) aan bod komen en luisterwoorden woorden
met ng of nk (slang). Ook komt er in dit blok een nieuwe regel van de weetwoorden bij. Dit zijn woorden die
kinderen moeten onthouden. Deze keer gaat het over de woorden met s/z of v/f . Met rekenen leren we
tijdens dit blok de sommen tot 100 op te lossen, we gaan meten met een liniaal en tellen met sprongen van 2
(als voorbereiding op de tafel van 2). De tafel van 2 kan ook thuis, spelenderwijs, geoefend worden.
Groep 5A
W&T
Deze week zijn de
Wetenschap &
Technieklessen van meester
Martin begonnen.
In deze eerste les zijn de
leerlingen uit onze groep
gestart met het bekijken en
zelf stapsgewijs ontwerpen
van een robot (op papier).
De komende weken zullen er nog veel meer verschillende activiteiten
komen, waarin de kinderen al samenwerkend en ontdekkend zullen
leren.

Vieringen woensdag 14 november en donderdag 15 november:
Op woensdag 14 november om 11.30 uur staat de gezamenlijke viering op school met groep 6/7A gepland.
Tijdens deze viering zullen we een aantal zaken laten zien en horen die we in de afgelopen periode in de
klas gedaan hebben.
Art4U heeft de afgelopen periode de muzieklessen in de klas
verzorgd, waarbij we blaasinstrumenten hebben leren bespelen. Elke
week hebben we weer nieuwe noten en liedjes geleerd en deze
samen in de klas gespeeld.
Dit gaan we natuurlijk ook aan de ouders laten horen!
Noteert u voor donderdag 15 november 18.45 uur alvast in uw
agenda dat we dan met de groepen 5A en 5/6B een eindpresentatie
hebben in het Patronaat te Zeelst, waar u als ouder ook van harte bent uitgenodigd.
Meester Bas
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Koen (KC), Romy (KB), Bastiaan (7B), Dexter (4A)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
BIJLAGEN
Flyer Kick-off Sjors Creatief
Info vanuit de Brede School Veldhoven
Sportgala 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

