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ALGEMENE BELANGRIJKE INFORMATIE
Mededeling vanuit de Sintcommissie:
Vrijdag 24 november mogen alle kinderen van groep 1 t/m 8 hun schoen zetten in de klas.
Wilt u er daarom voor zorgen, dat uw kind daarvoor een schoen meebrengt naar school?
En wie weet, hebben de Sint en zijn Pieten tijd om de schoenen te vullen. We zijn
benieuwd!

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas dan toch eindelijk in het land gekomen. Wat was dat spannend zeg! Er
was een grote storm waardoor er veel cadeautjes in het water waren gevallen.
Veel cadeaus waren daarom ook aangespoeld of naar andere plekken gewaaid. Zo ook bij ons op school.
Afgelopen maandag waren er maar liefst 4 cadeaus in de school aan komen waaien! Op locatie Kanteel
vonden we ze op de speelplaats achter. Dat was een beetje vreemd zeg. Op de cadeaus stonden ook
andere namen, van kinderen die niet bij ons op school zitten. We hebben daarom met verschillende
groepen bij elkaar gezeten en gesproken over wat we met de cadeaus moeten doen? Enkele kinderen
hadden bedacht dat als we het naar het Pietenhuis zouden brengen het wel goed zou komen. We doen ze
binnenkort in de schoenen, zodat de Pieten ze weer mee kunnen nemen. Op locatie Kanteel hebben we ze
achter het raam van de koffiekamer gezet. Misschien gebeurt er dan wat. Het komt vast allemaal weer in
orde! We hebben dinsdag een tekening gemaakt met onze naam er op. Die stoppen we in onze schoen,
zodat de Pieten ons schoencadeau goed kunnen inpakken.
Afgelopen woensdag is groep KA naar het
Pietenhuis ’t Slot geweest. Groep KB en
KC gaan ook nog.
We hebben gezien hoe Sint slaapt en
woont. Wat super leuk en speciaal om dit
een keer te zien!
Alle ouders die hebben gereden,
ontzettend bedankt!
In groep KA en KB komt meester Marinho
om de week muziekles geven. Super leuk!
We hebben liedjes gezongen over de herfst
en muziek gemaakt met muziekeitjes.
In groep KC krijgt juf Ellen de muziek en
leren de kinderen dezelfde liedjes.
Morgen mogen alle kinderen hun schoen
zetten! We zetten onze gymschoentjes, dus
u hoeft geen schoen mee te geven. Spannend zeg!
In groep KA en KB zijn we voor onze stoomboten op zoek naar keukenrollen. Wanneer u er over heeft en
kwijt kunt, dan zijn we er heel blij mee! In groep KC hebben we er al genoeg. Volgende week woensdag
gaan we in KC pepernoten bakken. Fijn dat er een aantal ouders komt helpen!
Deze week is Joshua in groep KA komen oefenen.
In groep KC is Guus gestart. Van harte welkom!
Groep 3A
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen van het Sinterklaasfeest. De
kinderen hebben huisjes gemaakt van schoendozen, die allemaal op de
vensterbank komen te staan. Zodat sinterklaas óns huisje in ieder geval niet
voorbij rijdt. We zijn bezig met het instuderen van versjes en liedjes voor als
Sinterklaas op school op bezoek komt.

Natuurlijk worden er verhalen voorgelezen en allerlei bekende liedjes gezongen. Tijdens de weektaak
kunnen de kinderen rekenen met pepernoten en lezen en werken in Sinterklaasboekjes. Met bouwblokjes
mogen ze het kasteel van Sinterklaas bouwen. Tijdens de komende twee gymlessen gaan we oefenen voor
ons pietendiploma.
Heel veel gezellige activiteiten om samen te doen! Morgen, vrijdag 24 november, mogen alle kinderen hun
schoen zetten op school. Wilt u daarom een extra schoen meegeven aan uw kind a.u.b.?
Volgende week dinsdag, 28 november gaan wij
met de groepen 3A en 3B naar het
Sinterklaaskasteel in Helmond. Er zijn
inmiddels weer voldoende mensen, die zich
aangemeld hebben om te rijden. Alvast weer
heel erg bedankt daarvoor! Want zonder deze
ouders zou dit uitstapje niet mogelijk zijn. We
vertrekken rond 8.45 uur om zeker op tijd bij
het kasteel te zijn. Daar is het namelijk strak
geregeld. Wij zijn om 9.58 uur aan de beurt en
zijn in ieder geval weer op tijd terug op school.
Houdt u wel rekening met afspraken voor
tandarts, dokter en dergelijke want het zou
jammer zijn als uw kind niet mee kan naar
Helmond. We kijken in ieder geval erg uit naar
dit bezoek. Op vrijdag 1 december gaan we in
onze groep koek versieren om alvast het Sinterklaasfeest gezellig in te luiden.
Natuurlijk proosten we dan alvast op de Sint, die dinsdag 5 december een bezoek brengt aan onze school.
Uiteraard wordt er ook gewerkt met de methodes. Zo zijn we afgelopen week gestart met kern 5 van Veilig
Leren Lezen. Het thema sprookjes staat hierbij centraal. In een latere periode worden er sprookjes
voorgelezen en verteld aan de kinderen. In deze kern worden steeds meer dubbelklanken aangeboden,
zoals de eu (reus), de ie (riem), de ij (bijl), de ou (hout) en de uu (vuur). Lastige letters voor de kinderen,
omdat ze regelmatig door elkaar gehaald worden. Het blijft dus heel belangrijk om de woordbladen van deze
kern, die de kinderen mee naar huis hebben gekregen, iedere dag hardop te blijven oefenen. Zo worden
deze klanken geautomatiseerd en steeds vlotter gelezen.
Wij wensen jullie allemaal heel veel plezier bij de voorbereidingen op het Sinterklaasfeest!
Viering groep 5/6B
Beste ouders,
Aanstaande woensdag heeft groep 5/6B wederom een viering. In deze viering
zullen we, samen met groep 5/6A van meester Bas, laten horen wat we geleerd
hebben tijdens de ukelele-lessen. De muziekdocent zal ons hierbij assisteren.
Daarnaast zal er nog een mooie verassing verzorgd worden door beide groepen.
Let op
Deze viering zal in de aula aan de Weldsehei worden gehouden van 11.30 uur tot
12.00 uur. Alle kinderen van groep 5/6B wandelen daarna terug naar hun eigen
locatie om daar de ochtend af te sluiten.
Alle ouders van onze groep zijn natuurlijk van harte uitgenodigd.

Groep 7A
Geschreven door Eline en Charlotte
We oefenen het voor peanutbal toernooi voor in groep 8
We hebben toetsen van geschiedenis , rekenen en begrijpend lezen
We zijn ook bezig met het knutselen van zwarte pietjes die zijn best moeilijk om te maken en kost veel tijd.
En we hebben alvast voor sinterklaas lootjes getrokken en je moest invullen wat je lievelings dier, kleur en
sport was en je hobby en je wil hebben voor 2,50
We gaan ook nog 29 november pepernoten bakken en dat is heel lekker en leuk
En sinterklaas is weer in het land !!!
Eline en Charlotte
BELANGRIJKE DATA
29 November: viering groepen 5/6A en 5/6B; aanvang 11.30 uur; locatie: Weldsehei

JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Sven (7B), Alex (KC), Jorn (KA), Jill (5/6A), Tijn (KC), Levi (KB)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
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

