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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Staking 
Hartelijk bedankt voor het zorgen van opvang voor uw kinderen. De inzet van de staking is structureel extra 
geld om het beroep aantrekkelijker te maken, om zo de problemen van het lerarentekort te verminderen. 
Deze keer was ook de opzet om via social media veel aandacht te verkrijgen voor de staking en de 
achterliggende redenen. Gezien de stroom aan berichten van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals 
op facebook en twitter hebben veel mensen hier gehoor aan gegeven.  
 
Vieringen 

Iedere groep heeft 2 keer per jaar een viering. Deze worden vaak samen met een andere groep gepland en 
vinden plaats op verschillende dagen en tijden. In het Cahierke vindt u de aankondigingen, deze week van 
de groepen 4/5B en 6/7B, en van 7/8A en 8B. Veel plezier! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 

 
Schoolontbijt vrijdag 8 november  
Morgen 8 november gaan we gezond ontbijten op school! Het schoolontbijt begint om 
8.30 uur. Denkt u eraan een bord, bestek (ook een lepel), een kom (voor eventueel 
yoghurt et cetera.) en een warmtebestendige mok/beker mee te geven?   
 
Veel plezier en eet smakelijk, 
de commissie Schoolontbijt 

 
Vieringen groepen 4/5B, 6/7B op locatie Kanteel  
Komende dinsdag 12 november verzorgen groep 4/5B en groep 6/7B een viering in de speelzaal van locatie 
Kanteel. Beide groepen zullen dan laten zien waarmee ze zoal bezig zijn geweest de afgelopen periode.  
De viering start om 14.45 uur. U bent van harte welkom! 
 
Viering groepen 7/8A en 8B op locatie Weldsehei 
Vrijdag 15 november vindt voor de groepen 7/8A en 8B de viering plaats. De viering begint om 11.45 uur en 
zal rond 12.15 uur zijn afgelopen. U bent van harte welkom!   

  
Hulpouders kerstmis 
Om alles rondom het kerstfeest in goede banen te leiden, is de kerstcommissie al gestart met de 

organisatie. Om de school in kerststemming te brengen, zoeken we hulpouders om de school te 
helpen versieren en om de versiering achteraf weer op te ruimen. 

Het versieren van de school zal plaatsvinden op maandag 9 december vanaf 15.15 uur op 
beide locaties. Het weghalen van de kerstversieringen zal op beide locaties plaatsvinden op 

donderdag 19 december vanaf 18.30 uur. Wij hopen dat veel ouders zich opgeven om bij 
het versieren en opruimen te komen helpen, immers vele handen maken licht werk! 
U kunt zich aanmelden om te helpen door de volgende gegevens te mailen naar a.tax@veldvest.nl: 
- naam ouder 
- versieren / opruimen / versieren en opruimen 
- groep kind 
- locatie 
- e-mailadres 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp! 
De kerstcommissie 



 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Alle kleutergroepen 
Sint is alweer bijna in het land en dat betekent dat we in de kleutergroepen veel leuke activiteiten rondom het 
thema ‘Sint’ gaan doen. Op woensdag 20 november gaan KA en KB naar het Sinterklaashuis ’t Oude Slot! 
Groep KD gaat op dinsdag 19 november en groep KC op dinsdag 3 december. Ook gaan we in alle groepen 
een keer pepernoten bakken of koek versieren. 
 
Groep KA 
Vorige week hebben we een erg leuk uitstapje naar het bos gemaakt. In de klas hangen foto’s van het 
kabouterpad. U bent van harte welkom om na school een keer te komen kijken. Wij willen alle ouders 
bedanken die hebben geholpen! Deze week hebben we de letter -s geleerd. Als uw kind thuis spullen heeft 
met deze letter, mag hij/zij deze mee naar school nemen om op onze letterkast te zetten. Na de letter -s, 
komen de letters -p en -t aan bod.  
In de kleutergroepen wordt er geregeld in het Engels gesproken. Deze weken zijn we bezig met het 
benoemen van het weer, kledingstukken en verschillende herfstwoorden. We stellen vragen en de kinderen 
proberen in korte zinnen zoals ‘It’s cold, It’s rainy, I am wearing a…’ te antwoorden.  
We zijn in de klas druk bezig met het thema herfst. We leren het verschil tussen een tamme en een wilde 
kastanje, tellen met eikels en andere herfstvoorwerpen en we hebben geleerd hoe je een patroon kunt 
maken. We praten met de kinderen over de verschillende seizoenen. De kinderen mogen deze week vrij 
knutselen met verschillende herfstmaterialen. Er zijn al veel mooie dingen gemaakt!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleutergroep KD 
De nieuwe kleutergroep KD is deze week gestart. De kinderen vonden het heel spannend natuurlijk, maar 
het is allemaal voortreffelijk verlopen. Enkele ouders liepen op maandagochtend nog wel naar de verkeerde 
ingang/groep maar op dinsdag ging het helemaal goed. De kinderen mogen deze week nog even wennen 
aan mij, aan elkaar en aan het nieuwe lokaal. De oudergesprekken naar aanleiding van de voor deze groep 
vervroegde rapporten vinden deze week plaats. Ik hoop u dan te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet,  
juf Elle Coppelmans 
 
Groep 8  
Groep 8 is begonnen met het maken van de Cito-toetsen. De B8-toets die de leerlingen maken, bestaat uit 
de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen en spelling. Ook volgende week zullen de kinderen hier het 
grootste deel van de ochtend aan werken. De resultaten van de toetsen worden tijdens de rapport-
gesprekken met ouders en leerlingen besproken.  
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Teunis  



 
BELANGRIJKE DATA 
Vrijdag 8 november: Nationaal Schoolontbijt 
Dinsdag 12 november: Viering groep 4/5B en 6/7B; locatie Kanteel 
Vrijdag 15 november: Viering groep 7/8A en 8B; locatie Weldsehei 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK  
Jill (4A), Jonas (6A), Mitchell (4A), Mika (3B) Ariana (4/5B) 

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 
 

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

