
 
 

 
Cahierke nummer 12, jaargang 32, d.d. 14-11-2019 

 
BELANGRIJKE INFORMATIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolraad 
Volgende week donderdag, 21 november, vergadert de schoolraad weer om 19.30 uur op locatie Weldsehei. 
Enkele agendapunten: Tussenschoolse Opvang Korein en brainstorm over de speerpunten van de SR.   
De notulen van de maandelijkse vergadering zijn (na vaststelling) te lezen via de publicatieborden en op de 
website. Tijdens de vorige vergadering is ook het jaarverslag van de SR vastgesteld, ook dit verslag kunt u 
nalezen op de website. 
Iedere ouder is als toehoorder van harte welkom. 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Het schoolontbijt in groep KC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Groep 4A 
In de klas! 
De herfstvakantie zit er al weer even op en we gaan nu een gezellige en drukke periode tegemoet! 
Een periode waarin het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis zal gaan (woensdag 4 december) en 
waar we dus nog flink voor aan het werk zijn. 
En een periode waarin verschillende activiteiten plaatsvonden of nog zullen plaatsvinden zoals: 
 

Alle kinderen leren omgaan 
met 'Code Help': Een techniek 
voor opkomen en rekening 
houden voor en met de ander. 
 
 



 
Schoolontbijt 
 

Afgelopen vrijdag hebben we heerlijk genoten 
van een lekker, gezond en gezellig ontbijt in 
de klas. 
Gedurende de week zijn we al regelmatig 
bezig geweest met het belang van een gezond 
ontbijt en deze dag hebben we dat in de klas 
samen kunnen nuttigen.  

 
Taal 

 
Na twee thematische hoofdstukken zijn we nu aan de slag gegaan 
met een projectmatig hoofdstuk. Veel van wat in de eerste twee 
hoofdstukken geleerd is, kan nu worden toegepast binnen een leuk 
thema. Zo maakten we een poster om hulp te vragen op de 
kinderboerderij. Volgens mij wil iedereen wel komen helpen na het 
zien van deze posters! 
 
 
 
 

 
Kasteel van Sinterklaas in Helmond:  
Dit weekend komt de goedheiligman weer aan in Nederland en dat betekent voor 
groep 4A dat we naar het Kasteel van Sinterklaas gaan op woensdag 20 
november. We vertrekken om 9.30 uur richting het Kasteel van Sinterklaas om 
daar een rondleiding te krijgen. Na ons bezoek arriveren we rond 12.15 uur weer 
op school. Dat wordt genieten dus! 
Meester Bas 
 
Groep 5A  
Deze week hebben we flink geoefend voor de lipdub. Gisteren hebben we dit spektakel opgenomen. We 
hebben veel lol gehad en geleerd hoe je een lipdub kunt maken. Tijdens onze eerste viering laten wij aan u 
het resultaat zien. Hopelijk wordt dit de winnende inzending voor de bieb activiteit 'Scoor een boek' en gaan 
we er met de eerste prijs vandoor.  
 
Op donderdag 21 november 2019 om 18.45 uur zal groep 5A u verrassen met een mooi optreden vanuit 
de Blaasbende van Art4U. Dit vindt plaats in het dorpscentrum ‘t Patronaat in Veldhoven. 
De kinderen moeten tussen 18.20 uur en 18.30 uur met hun instrument aanwezig zijn. (In de bijlage vindt u 
de flyer vanuit Art4U. Als kinderen interesse hebben in muzieklessen, kunnen ze zich hiervoor aanmelden.)  
 
Groep 6A 
Vandaag hebben we onze tweede dansles van het project ‘Veldhoven danst’. De eerste les was een succes, 
dus het belooft een leuk project te worden. Vol enthousiasme werd er goed meegedaan tijdens de les. Er 
gaat de komende weken flink geoefend worden voor de avondvoorstelling van 21 december. Hierover krijgt 
u binnenkort nadere informatie. Het is misschien handig om alvast de datum te noteren in uw agenda. 
Hieronder vindt u twee stukjes, over de eerste les, geschreven door de kinderen. 
 

Dansles groep 6, geschreven door Tessa   
Heel veel kinderen leek het niet leuk. Maar na 
de les wel. En we deden ook een spel 
tussendoor, maar eerst deden we een 
namenrondje. Anders wist de juffrouw onze 
namen niet.  Alle meisjes vonden het volgens 
mij leuk, en later ook de jongens. We weten al 
een stukje van het dansje. Ik vond het zelf ook 
leuk.   
Oh ja de juffrouw van dansen heet  DJ. Ik weet 
niet hoe je het schrijft maar ik denk zo. We 
weten niet hoe het liedje heet.   

 
Tessa                                                                                                                                 
 



 
 
DANSLES, geschreven door Just    

De dansles op school is leuk. De meeste jongens vonden het stom aan het begin. Maar toen we begonnen 
vonden de meeste jongens het leuk, tenminste ik. En de juf zei voor de dansles dat ze nog maar twee 
jongens had gehad, die de dansles stom vonden dus keerde ik mijn mening terug. Natuurlijk vonden alle 
meisjes het leuk. Bij sommige had je dat niet verwacht he. Maar het eerste wat we deden was namenrondje 
want ze wist natuurlijk onze namen niet, logies. Ik wist de naam van de juffrouw ook niet. Maar nu wel, ze 
heet Dj. Dit was de eerste dansles en ik vond het heel leuk. Op naar de volgende! 
 
Just 
                             

Ook zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de viering op vrijdag 29 november om 
8.30 uur. De kinderen laten dan zien en horen wat ze voorbereid hebben in de klas, in het 
kader van het sinterklaasfeest. Ze werken er enthousiast en hard aan, dus hopelijk komen 
veel ouders kijken naar de resultaten. 
Op donderdag 5 december hebben we surprise in de klas. Daarvoor gaan we maandag 18 
november lootjes trekken in de klas. Dan wordt ook met de kinderen besproken wat precies 

de bedoeling is. Zo kunnen we er donderdag 5 december een gezellige dag van maken vol met 
verrassingen. 
                                         
Dinsdag hebben de kinderen het afsluitende controledictee gemaakt van blok 3. Hierin kwamen woorden 
voor met ei/ij, au/ou, i uitgesproken als ie (dirigent), woorden met een c, woorden eindigend op -eren, -elen 
en persoonsvormen (ik land- hij landt, enzovoorts.) Vandaag, donderdag, hebben de kinderen de thematoets 
van taal gemaakt van blok 3. Uiteraard kunt u de resultaten weer bekijken in de toetsmappen. 
Deze week zijn we gestart met ‘Trefwoord’, een 
project van catechese naar Kerstmis toe. In het 
eerste deel wordt gepraat over geheimen hebben, 
houden en verklappen. Elk mens heeft zo zijn 
geheimen, klein of groot. Sommige geheimen 
houd je altijd voor jezelf, maar soms is het fijn om 
een geheim te delen met iemand, omdat je er zelf 
moeite mee hebt. Dit heeft veel te maken met het 
elkaar kunnen vertrouwen. 
                        
BELANGRIJKE DATA 
Vrijdag 15 november: Viering groep 7/8A en 8B; locatie Weldsehei 
Donderdag 21 november: Vergadering Schoolraad; Weldsehei 2; 19.30 uur 
Donderdag 21 november: Optreden van de Blaasbende Art4U; 18:45 uur in het dorpscentrum ‘t Patronaat in 
Veldhoven. 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK   
Milo (KA), Cas (7/8A), Kelly (4/5B), Sophie (6A), Hannah (3A), Guus (KC) 

HARTELIJK GEFELICITEERD! 
 
BIJLAGE 
Informatie Kliederkerk Veldhoven 
Informatie vanuit Art4U 
 
 

 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 
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