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VANUIT DE DIRECTIE
Kerst
Gisteren zijn we met de hele school in de kerk geweest. Voor de eerste keer in de Sint-Willibrorduskerk in
Zeelst. Een prachtige kerk, waar we met de hele school en heel veel ouders, opa’s en oma’s in konden. De
pastoor had helaas een sterfgeval in zijn nabije familie en kon daardoor niet aanwezig zijn. Eén van de
ouders uit de kerstcommissie heeft de viering aan elkaar gepraat. Ina, heel hartelijk bedankt hiervoor!
Het was een zeer sfeervolle viering, met gezellig veel liedjes en een prachtige opvoering van het
kerstverhaal door groep 4/5B. Dat is toch waar kerst over gaat, samen zijn, samen vieren en elkaar alle
goeds wensen. Er waren ook mooie kerstwensen door kinderen bedacht en voorgedragen. Kerstwensen
over vrede; geen ruzie en geen oorlog. Kerstwensen over geborgenheid; samen zijn met de mensen die je
lief hebt. En kerstwensen over gezondheid; dat eenieder gezond mag zijn of blijven. Hierbij hebben we ook
even speciaal aan juf Anja gedacht, die er niet bij kon zijn, omdat ze ziek is.
Vanavond gaan we heel speciaal met elkaar aan tafel; samen zijn om te eten en te delen. Iedereen heeft iets
gemaakt en de klas is versierd met kerstverlichting en kerststukjes. We verwachten alle kinderen om 17.15
uur in de klas (vanaf 17.00 uur kunnen de hapjes gebracht worden) en de kinderen worden weer opgehaald
om 18.15 uur. In verband met het tijdstip en het donker moeten alle kinderen opgehaald worden op school.
Tussen 17.15 uur en 18.15 uur bent u als ouder van harte welkom in de aula van de Weldsehei of de
speelzaal van het Kanteel voor een glaasje glühwein, koffie of thee.
Graag tot vanavond en alvast hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
directeur

ANDERE INFORMATIE
Luizenpluizen
In de eerste week na de kerstvakantie zullen de kinderen worden gecontroleerd op luizen en neten.
Locatie Weldsehei

De luizencontrole vindt plaats op de eerste maandagochtend na de vakantie.
Locatie Kanteel
De luizencontrole vindt plaats op de eerste vrijdagochtend na de vakantie.
Als de kinderen op de luizenpluisdag geen gel in het haar hebben en de meisjes het haar los (haarband) of
in een staart dragen, maakt dat de controle een stuk gemakkelijker.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
In KA zijn bij een kind luizen geconstateerd. Het kind is daarvoor inmiddels behandeld. Wil u uw kind ook
controleren? Als bijlage bij dit Cahierke ontvangt u informatie over de bestrijding van de luis.
We hebben hard gewerkt tijdens de kerstperiode. We leerden liedjes over sneeuw en we deden een proefje
met sneeuw in een glas. We tekenden een sneeuwlandschap, maakten een lichtje voor in de donkere dagen
en we schilderden, tekenden en kleurden ons eigen kleine kerststalletje.
In de huishoek werd met behulp van een trapezoïde een stal gemaakt en we verkleedden ons om de beurt
als herder, Jozef, Maria of een engel. We speelden het kerstverhaal na. Dat werd extra leuk met een
schitterende kribbe die de opa van Jasmijn en Guus voor KC had getimmerd. Hartelijk dank daarvoor!
Ook hebben we prachtige kerststukjes gemaakt. Met behulp van enkele ouders en een oma werden er
mooie bloemstukken gecreëerd.
Woensdag gingen we naar de kerk en we verheugen ons op het kerstdiner op donderdagavond.
Denkt u er aan om uw kind een bord, bestek en een beker voorzien van naam mee te geven?

In groep KC hebben we een hele grote kaart aan juf Anja geschreven. Tijdens het spelen en werken genoten
we van allerlei mooie kerstmuziek. Sfeervol en vol verwachting kijken we uit naar het kerstfeest.
Alle ouders die ons hebben geholpen de afgelopen weken willen we heel erg bedanken. Zonder uw hulp was
het ons niet gelukt!
Jasper en Floràn zijn gestart in KC. En Maxxe is begonnen in KB. Hartelijk welkom op de Heiacker!
We wensen iedereen een heel mooi kerstfeest en een heel goed 2018!
Groep 3/4B
Na een drukke tijd met allerlei extra activiteiten zijn we bijna toe aan een
welverdiende vakantie. We hebben de kerstboom staan en het is erg gezellig
met al die lichtjes. Vandaag vindt ons kerstdiner plaats. Gezellig! Het menu
ziet er prima uit, dus dat wordt smullen! Maandagmiddag hebben we
kerststukjes gemaakt en deze kunnen we bij het diner mooi gebruiken als
tafelversiering. Naast al deze leuke activiteiten wordt er natuurlijk ook veel
geleerd in de klas. Groep 3 heeft bijna alle letters geleerd en we hebben ook
al de wintersignalering afgenomen. De kinderen hebben heel hard gewerkt en
de juffen zijn daarom erg trots op de behaalde leesresultaten. Maar het blijft
van groot belang dat de kinderen in de kerstvakantie ook blijven lezen! Want
de ervaring leert, dat als ze 2 weken niet gelezen hebben er een kans bestaat dat ze een aantal dingen kwijt
geraakt zijn op leesgebied. Om het lezen extra leuk te maken, krijgen de kinderen het super snel lees spel
mee naar huis. Daarin oefenen ze eenvoudige woordjes en het duurt maar 2 minuten per dag.
We hopen dat de kinderen samen met de ouders af en toe de tijd vinden om enthousiast ermee aan de slag
te gaan. De uitleg van het spel staat achter op het boekje.
Ook voor groep 4 is het belangrijk om te blijven lezen in de vakantie want in het nieuwe jaar wordt al heel
snel de AVI en DMT getoetst. Groep 4 heeft inmiddels kennis gemaakt met het keerteken en is gestart met
het leren van de tafels. Tafeltjes leer je, zoals menig ouder weet, door te herhalen, te herhalen en dan nog
eens te herhalen. Daarom hebben we een tafelboekje gemaakt van de getallen 2,10 en 5. Met behulp van
deze boekjes kunnen de kinderen die het leuk vinden in de vakantie in hun eigen tempo de tafeltjes oefenen.
In groep 4 starten we met het houden van een boekbespreking en later in het jaar een spreekbeurt. De
bedoeling is dat elk kind van groep 4 een boek leest (mag ook een boek van school zijn) en daar een
voordracht over houdt. Uw kind vult samen met u een formulier in en bereidt de boekbespreking thuis voor.
In de klas hangt een lijst waarop uw kind de titel van het boek kan invullen en een datum kan uitkiezen. De
kinderen hebben inmiddels uitleg van de boekbespreking gehad. De kinderen
van groep 3 mogen luisteren naar de spreekbeurten en boekbesprekingen
van groep 4. Mocht een leerling uit groep 3 dit ook graag willen dan is dat
mogelijk, graag even overleggen met de juf.
Wij wensen iedereen een hele fijne, welverdiende kerstvakantie en een goed
begin van 2018! Geniet ervan!
Juf Gerrie en juf Angelina
Groep 5/6A
Schaatsen
Woensdag 13 december zijn we met groep 5/6A
gaan schaatsen op de schaatsbaan bij De Plaatse
in Veldhoven - Dorp bij de kiosk.
Na een half uurtje les van een ervaren schaatsster,
die ons leerde om te remmen, bochtjes maken, op
één been staan, et cetera, hebben we nog even
lekker vrij kunnen schaatsen. Aan het einde van de
les zijn we allemaal, met vallen en opstaan, een
stukje beter geworden in het schaatsen en hebben
we een heel leuke ochtend gehad op de
schaatsbaan. In de klas heeft iedereen nog een
diploma gekregen, waarop de vaardigheden
genoemd worden die we geleerd hebben. Bij deze
willen we ook de ouders die gereden hebben
hartelijk danken!

Kerststukjes maken
Maandagmiddag hebben
we, met de fijne hulp van enkele ouders, mooie
kerststukjes gemaakt in de klas.
Ook dit jaar mogen de resultaten er weer zijn!
Gedurende het Kerstdiner vanavond zullen we
de klas er gezellig mee aankleden en daarna
kunnen de stukjes mee naar huis ter decoratie
voor de feestdagen thuis.
Voor iedereen alvast fijne feestdagen, een
goede start van 2018 en een heerlijke vakantie.
Tot volgend jaar!
Meester Bas

Groep 7A
geschreven door Eva en Fenna
Cheyenne is voorlees kampioen van de school en ze mag
meedoen aan de voorlees kampioen wedstrijd voor Veldhoven.
Maandag 5 Februari van 10:00 uur tot 12:00 uur gaan we met de
hele klas naar de schalm. Cheyenne moet daar gaan voorlezen
tegen 6 andere kinderen.
We zijn afgelopen vrijdag wezen schaatsen. Er zijn niet veel
mensen gevallen. Het was zeker een verbetering met vorig jaar.
We hadden een half uur les en een half uur vrij schaatsen. We
vonden het heel leuk. En hebben heel veel nieuwe dingen geleerd
net zoals scherpe bochten
Vorige week maandag sneeuwde het heel veel en we mochten
extra buitenspelen. De juffen en meesters hadden een goede
regel bedacht. Achter de bult sneeuwballen gooien .
Op woensdag zijn we naar de kerk gegaan. We waren al voor de
derde keer op rij het koor. We zongen de liedjes: komt allen
tezamen, met kerst is alles licht, dan is kerstmis niet compleet en
midden in de winternacht. Die zelfde dag gingen we kerststukjes
maken we moesten allemaal versiering en takken meenemen.
Donderdagavond is het kerstdiner met allemaal lekker eten. En je
kan je helemaal mooi maken.
We wensen iedereen fijne feestdag en een goede jaarwisseling
namens de kinderen van groep 7a en juf Romy!
Van Eva en Fenna
BELANGRIJKE DATA
21 December: kerstdiner op school
25 december t/m 5 januari: kerstvakantie
BIJLAGE
Informatie over de bestrijding van luizen
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN
Litanja (3A), Makita (KA), Finn (KB), Iwan (8B), Oscar
(3/4B) Luc (7B),
Zep (8B), Joshua (KA), Inge (KC), Alyssa (8A), Lizzie
(KA), Elin 3/4B), Maria (8B)

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
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