
 
 

 
Cahierke nummer 10, jaargang 32, d.d. 31-10-2019 

 
VANUIT DE DIRECTIE 
 
Staking 6 november 2019 
Vorige week heeft u in het Cahierke kunnen lezen dat De Heiacker op woensdag 6 november gesloten is in 
verband met de landelijke stakingsactie van het onderwijs. Wij gaan ervan uit dat u inmiddels in de 
gelegenheid bent geweest om opvang voor uw kind(eren) te regelen.   
  
Mocht u onverhoopt toch opvang voor uw kind(eren) nodig hebben, neem dan vóór maandag 4 november 
10.00u contact op via heiacker@veldvest.nl. Wij denken dan met u mee en zoeken naar mogelijkheden om 
uw kind(eren) op te vangen.   
  
Heeft u nog vragen, dan hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolontbijt, vrijdag 8 november 
Vrijdag 8 november ontbijten we op school!   
In de week van Het Nationaal Schoolontbijt staan wij stil bij 
gezond ontbijten. Dit jaar wordt het ontbijt verzorgd door school in 
samenwerking met Het Nationaal Schoolontbijt. We ontbijten 
op vrijdag 8 november om 8.30 uur in de klas.   
  
We willen de kinderen vragen om in de week 
van 8 november een bord, bestek (ook een lepel), een kom (voor 
eventueel yoghurt et cetera) en een warmtebestendige mok/beker mee te 
nemen in een tasje, voorzien van naam.   

  

Ik weet wanneer ik mezelf 
offline moet zetten. 

Ik weet wanneer ik mezelf offline 
moet zetten. 
 

Ik ontdek wat ik voel als ik ergens 
naar kijk. 
 
 



Vanuit de Sinterklaascommissie 
Aangezien Sinterklaas alweer onderweg is vanuit Spanje zijn wij op zoek naar ouders die ons op vrijdag 15 
november om 8.30 uur kunnen helpen de school te versieren. Zowel locatie Kanteel als locatie Weldsehei 
worden op die dag en tijd versierd. Vele handen maken licht werk.  
Daarnaast zoeken we mensen die ons willen helpen de Sinterklaasversiering op te ruimen en de 
kerstversiering op te hangen op maandag 9 december om 8.30 uur. 
Aanmelden om te helpen op (een van) deze data kan via juf Romy: r.vanoch@veldvest.nl  
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
De Sinterklaascommissie 
 
Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 
Herhaald bericht 
Ook dit schooljaar heeft de oudercommissie diverse leuke activiteiten op het programma staan zoals: de 
Heiackerdag, het Nationaal Schoolontbijt, sinterklaas, kerstmis, carnaval en de sportdag. Deze activiteiten 
worden mogelijk gemaakt door uw hulp en de jaarlijkse ouderbijdrage.  
Voor dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 33,00 per kind. 
De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt: 
€ 33,00 indien u 1 kind bij ons op school heeft 
€ 66,00 voor 2 kinderen 
€ 99,00 voor 3 kinderen 
 
Als u dit nog niet deed, gaarne dit bedrag zo spoedig mogelijk overmaken op NL50 INGB 0007 2881 85 
t.n.v. Ouderraad van BS De Heiacker, te Veldhoven onder vermelding van klas en naam/namen van uw 
kind(eren). 
 
De oudercommissie kan op verzoek van de directeur van de school, aan ouders waarvoor betaling een 
probleem is, geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen.  
De ouders kunnen te allen tijde in gesprek met de directeur om dit te bespreken. 
 
Namens de oudercommissie en de kinderen, 
bedankt voor de bijdrage! 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Kleutergroepen  

Woensdagochtend hebben de kinderen van KA, KB en KC een 
herfstwandeling gemaakt en in kleine groepjes allerlei 
opdrachten uitgevoerd. Samen bekeken we wat we vonden en 
veel namen we mee om in de klas nog eens te onderzoeken. 
Ouders die  hebben geholpen: hartelijk bedankt hiervoor!  
 
Woensdagmiddag gaat een aantal collega’s naar de conferentie 
Ready Steady Play! in ‘s Hertogenbosch om te leren hoe we het 
Engels bij kleuters tijdens het vrije spel bij kunnen stimuleren.  
 
Op maandag 4 november start juffrouw Elle Coppelmans in 
groep KD op locatie Weldsehei. Wij wensen haar een fijne tijd 
op onze school!  

 
Groep KC 
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De afgelopen week hebben we buiten gespeeld met onze zelfgemaakte auto en de karren en fietsen. Op de 
speelplaats maakten we een parcours met pionnen en hoepels. Zo konden we goed oefenen in het sturen 
en op tijd remmen voor een stoplicht. Al snel kwamen we tot de conclusie dat een agent wel handig zou zijn. 
Even later moesten er zelfs bekeuringen worden opgemaakt van wel 100 euro!  
Er werden parkeervakken op de stoep getekend en na drie keer een stopteken te hebben genegeerd, moest 
er ook een gevangenis in het politiebureau komen. Onze auto is nog in redelijke staat, alhoewel hier en daar 
een aantal onderdelen het langzaam gaat begeven...  
 
Verder hebben we in de klas een kabouterhuishoek gemaakt. De kabouters maken heerlijke herfstgerechten 
en doen speurwerk naar konijnensporen. In de bouwhoek worden kabouterhuisjes gebouwd. We schilderen 
herfstbomen, vouwen bladeren en paraplu’s, we borduren een spinnenweb en we kleien de juiste 
hoeveelheid stippen op een paddenstoel.   
 
In groep KC is deze week een oud-leerling van onze school in de klas aanwezig voor een snuffelstage. 
Elena zal af en toe in een klein groepje een spelletje met kinderen doen of hen helpen met knutselen.   
 
Sophia is gestart in groep KC. Welkom Sophia en veel plezier op De Heiacker!  
 
Groep 3A 
Wat een behulpzame ouders hebben wij in groep 3A! Na een oproepje om ons te 
helpen met het lamineren en knippen van supertoffe leesspelletjes hebben we 
zóveel reacties gekregen dat al het werk binnen een week gepiept was. Wij willen 
iedereen heel hartelijk bedanken namens de juffen en de kinderen! 
 
Op leesgebied gaat onze groep als een trein! We hebben al 3 kernen afgerond en 
de volgende letters kennen we al: i,e,aa,ee,oo,oe,ij,k,m,s,p,r,v,n,t,b,d,z,h 
Het lezen gaat ook echt al heel vlot. Naast het werken met de materialen uit de methode passen we ook veel 
bewegend leren activiteiten toe. Zo doen we regelmatig aan 'woordjoggen' via het digibord of gaan we buiten 
een 'levend dictee' doen waarbij de kinderen woorden op het schoolplein moeten zoeken, lezen, onthouden 
en op de verzamelplek moeten opschrijven. Wat een enthousiasme! 
Donderdag 7 november wordt de herfstsignalering afgenomen in onze groep. We kijken dan of de letters ook 
daadwerkelijk beheerst worden, of het leestempo op niveau ligt en we nemen ook een kleine 
woordenschattoets af. 
 
We zijn druk bezig met het thema herfst. We hebben een gezellige herfsthoek in de klas en de kinderen 
nemen regelmatig leuke spulletjes mee. We lezen boeken, zingen liedjes én leren de Engelse benamingen 
voor de verschillende woorden. 
 

Met rekenen gaan we de komende tijd sprongetjes maken op de getallenlijn. We 
slaan dan iedere keer 1 getal over en springen op zowel de even als oneven 
nummers. Verder gaan we verder met het optellen en aftrekken in de vorm van 
de bussommen. De kinderen gebruiken hiervoor een rekenrekje als ze dat nodig 
hebben en kunnen er al goed mee uit de voeten. 

 
Het zal u vast niet ontgaan zijn, maar het duurt niet lang meer voordat de Sint en zijn pieten ons land weer 
aandoen. We zijn blij verrast dat we dit jaar met onze groep naar het Kasteel van Sinterklaas in Helmond 
mogen gaan. We gaan op woensdag 27 november. We zullen onze lessen deze periode regelmatig 
omvormen tot echte themalessen. Denk hierbij aan rekenen met pepernoten. Wij hebben al heel veel zin in 
de aankomende periode! 
 
Groep 5A 
In groep 5A zijn we deze week gestart met een projectweek. Tijdens de taallessen werken de kinderen 
samen in groepjes en gaan zij hun ‘straatfeest’ organiseren. Veel aspecten die ze tijdens de taallessen 
hebben geleerd, komen tijdens dit project aan bod. Morgen presenteren de groepjes hun uitnodigingen en 
posters aan de klas. We zijn benieuwd wat voor creatieve ideeën er zijn bedacht! De posters zullen we in de 
klas hangen, komt u gerust kijken. 
Volgende week starten we met de Cito-toetsen. De toetsen zullen op verschillende momenten in de week 
plaatsvinden. Wilt u afspraken zo veel mogelijk na schooltijd plannen, zodat de planning van de Cito ook 
goed kan verlopen. Alvast bedankt! 
We zijn gestart met het tweede thema van Meander. We hebben het over de verschillende landschappen 
van Nederland. Ook leren we het verschil kennen tussen een stad en een dorp. We gaan ook alvast een 
kleine start maken met de topografie van Nederland. De kinderen vinden het heel interessant!  
 
 
 



Groep 6A 
Zoals u weet ben ik een aantal woensdagen per jaar vrij. Daarvan worden er een aantal ingevuld door Romy 
van Och (leerkracht op locatie Kanteel). Daarnaast staat Els Verhagen (leerkracht van basisschool aan ’t 
Heike) 11 dagen voor de groep. Vorige week woensdag hebben de kinderen voor het eerst kennisgemaakt 
met haar. Ze was enthousiast over het harde en goede werken van de kinderen. Dit compliment heb ik 
uiteraard ook teruggekoppeld naar de kinderen. Leuk om te horen! 
De herfsttafel wordt steeds verder aangekleed en ook hangen er knutselwerkjes over de herfst in de klas.  
Het onderwerp ‘herfst’ wordt zowel in het Nederlands als in het Engels besproken. 

We zijn bij Meander (aardrijkskunde) gestart met 
het tweede thema over werk en energie. Hierbij 
komen verschillende beroepen aan de orde. Ook 
worden verschillende opdrachten in het Engels 
gemaakt en besproken. Hierbij komt het schrijven 
van Engelse woorden regelmatig terug. Een aantal 
uitgevoerde opdrachten wordt in het ‘scrapbook’ 
van elk kind bewaard. Andere opdrachten komen 
mee naar huis, zodat u kunt zien wat er zoal 
gedaan wordt in de klas. Uiteraard kunt u altijd het 
scrapbook van uw kind in de klas komen bekijken. 
                          
 
 

Donderdag 7 november gaan wij tijdens de gymles starten met het project 
‘Veldhoven danst’. 
Deze lessen worden verzorgd door een dansdocent en aan het eind 
wordt er in de Schalm een voorstelling gegeven door de kinderen. 
Hierover krijgt u nog nadere informatie. Onze school doet al een aantal 
jaren mee met dit project en ieder jaar is het een groot succes. Dus dat 
belooft wat! Wij zijn benieuwd en hebben er zin in! 
                             
We zijn deze week gestart met het invullen van de observatielijsten van het programma ‘ZIEN’. Er worden 
twee lijsten ingevuld door de kinderen om zo het welzijn en het welbevinden van de kinderen op school goed 
te kunnen volgen. Zo kun je als leerkracht tijdig inspelen op eventuele behoeftes en hulpvragen van de 
kinderen. 
 

Groep 6B 

Geschreven door Rens 

Wij hebben een week geleden herfstvakantie gehad. 

Nu zijn we weer op school. Wij hebben in die tijd ook al veel toetsen gehad: rekenen, taal, spelling en een 

kwartaal toets. Wij zijn ook met twee knutsel projecten bezig: maak meneer griezel en iets met blik. En we 

zijn ook in een boek bezig het boek heet: Haaientanden. 

We geven het boek rond in de klas dus iedereen komt weleens aan de beurt. 

We zijn ook met een kastanje aan een touwtje een wedstrijd aan het doen. 

Je moet met je kastanje de kastanje van de ander kapot slaan of er van af slaan. 

Rens, groep 6B 
 
Groep 7/8A en 8B 
Geschreven door Katarina en Emma 
Bonjour comment ca va? 
We zijn met Franse les bezig. Dat leren we van juf Tineke. We kunnen ons al voorstellen en vragen hoe het 
gaat. Ook kennen we het alfabet. Dat doen we doormiddel van filmpjes. We krijgen ook werkbladen. Tijdens 
de weektaak doen we het met alle levelwerkers van groep 8. 
Bisous Katarina et Emma au revoir  

 
Groep 8B 
Geschreven door Ruben en Sven 
In groep 8 hebben we afgelopen donderdag muziekles van meester Marinho gekregen. We gaan een eigen 
popsong schrijven. We hebben 6 donderdagen en als we daarmee klaar zijn gaan we optreden in een echte 
studio. En daarna gaan we optreden in theater de Schalm. Tegelijkertijd hebben we ook nog een wedstrijd 
tegen andere scholen in Veldhoven en als we hebben gewonnen, dan krijgen we een prijs. Maar wat de prijs 
is blijft nog geheim. 

 

Door Ruben en Sven 
 



BELANGRIJKE DATA 
Woensdag 6 november: Landelijke onderwijsstaking; alle leerlingen zijn vrij 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK   
Bastiaan (8B), Dexter (5A), Nova (KA), Caressa (KB), Aadhish (KA) Jamie (KB), Najim (6A), Andor (3B) 

HARTELIJK GEFELICITEERD! 
 
BIJLAGE 
Veldhoven danst 
Informatie vanuit Stichting Voedselbank 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 
 

http://www.heiacker.nl/
mailto:heiacker@veldvest.nl

