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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Sfeer in de school 
Vol verwachting kijken we uit naar de komst van Sinterklaas en vragen we ons elke ochtend af of Piet ook de 
afgelopen nacht weer heeft gelogeerd op school. Piet heeft het nu al reuze naar zijn zin op onze beide 
locaties, die ook dit jaar weer prachtig versierd zijn. Hartelijk dank aan de ouders die de sfeer weer in de 
school gebracht hebben. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 

 
Groep KC 

Sinterklaas is weer in het land. Het is een gezellige, leuke en spannende tijd! Onze 
kabouterhoek is veranderd in een hoek met een stoomboot en een pakjesmagazijn van 
de Sint en zijn Pieten. We leren versjes, zingen liedjes en niet te vergeten oefenen we 
een speciaal welkomstlied. Daarbij moet je stuiteren met een skippybal. Laten we daar 
nou héél erg goed in zijn! We zijn druk bezig met het inpakken van cadeautjes, het 

stempelen van namen, het schilderen van pieten en het maken van kronen. Op het 
digibord spelen we verschillende spelletjes die met Sinterklaas te maken hebben. In de 

speelzaal ontdekten we een gezellige open haard met stoel van de Sint. Ook stond er een bed 
bij. We zagen dat er iemand in geslapen had. Wie kon dat toch geweest zijn? We schreven een brief, nadat 
we overal hadden gevraagd of er misschien kinderen of een juf of meester in dat bed hadden geslapen. Er 
was zelfs een aantal kinderen dat zeker wist dat het bed rook naar pepernoten. Zij dachten dat Piet op 
school had geslapen. Toen hebben we allemaal onze neus maar eens in het bed gestoken. Sommige 
kinderen vonden het ook wel naar wasmiddel ruiken! En we wisten zeker: het bed was niet koud, niet warm, 
maar nog lauw! De volgende dag kregen we een antwoord van Piet. Hij had onze brieven gelezen 
toen hij niet kon slapen. We hebben een paar knuffels in het bed gelegd, zodat hij vannacht wat beter kan 
slapen. We hoorden dat er nog kinderen naar het Kasteel in Helmond gaan. Zij vragen daar voor de 
zekerheid nog even na of een van de Pieten logeert op De Heiacker. Wordt vervolgd...   
 
Gehoord:  
De juf vraagt hoe we verschillende vormen noemen.  
Leerling: “Driehoek, vierkant, rechthoek en oorbolletjes!“ 
 
Groep 6A 

Afgelopen maandag hebben we lootjes getrokken. Het is de 
bedoeling dat alle kinderen voor donderdag 5 december een surprise 
maken voor degene, die op het getrokken lootje staat. Een cadeautje 
(bij voorkeur iets van het lijstje dat op het lootje staat) van ongeveer 
€2,50 mag leuk ingepakt worden. Daarbij maken de kinderen een 
gedicht van ongeveer 10 regels. Wanneer de surprise is ingepakt, is 
het de bedoeling, dat het pakket in een ondoorzichtige vuilniszak 
wordt gedaan. Daarop wordt een envelop 
geplakt, met daarin een briefje met de naam 

van degene, waarvoor het pakket bestemd is. De naam is dus niet direct zichtbaar! De 
kinderen kunnen de zak dan ’s morgens vóór school in de klas zetten. Na de intocht 
van Sint en Piet op de speelplaats, starten wij met het voorlezen van de gedichten en 
het uitpakken van de cadeautjes. Wij gaan die dag niet naar de sporthal. De kinderen 
hoeven geen gymspullen mee te brengen! 



                              
Via de groepsapp is aan ouders gevraagd om 17 
december te rijden voor het schoolschaatsen (11.45- 
12.35 uur). Er zijn nog niet voldoende aanmeldingen. 
Ook opa’s en oma’s of andere familieleden mogen 
meerijden. Hopelijk gaat het lukken om voldoende 
vervoer voor de kinderen te regelen. 
                      
 
 

Wilt u ervoor zorgen dat de intekenlijst voor de dansvoorstelling op 21 december zo snel mogelijk mee naar 
school komt? Dan kan er bekeken worden of de voorstelling door kan gaan. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
Op 29 november vindt onze viering plaats. We starten meteen om 8.30 uur samen met groep 5A. U bent van 
harte welkom! 
We maken er een gezellige Sinterklaastijd van in de klas. De themahoek is in de sinterklaassfeer en wordt 
nog verder uitgebreid met spullen die de kinderen meebrengen van thuis of gaan maken. 
 
Groep 6B 
Geschreven door Emily 
Vorige week vrijdag zijn we begonnen aan een nieuwe crea opdracht. We zijn met papier maché een soort 
van pop aan het maken en je mag zelf kiezen wat je maakt. 
 
Deze week  hebben we secret seeds, zaadjes uit Griekenland gekregen. We hebben ook een Brandaan 
(geschiedenis) toets gehad. En het ging over slavenhandel dat is heel erg. 
We hebben ook een viering gehad. We hebben de drie biggetjes nagespeeld het ging erg goed! 
 
Door Emily, 6B 
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 21 november: Vergadering Schoolraad; aanvang 19.30 uur; locatie Weldsehei 
Vrijdag 29 november: Viering groep 5A en 6A; 8.30 uur; locatie Weldsehei 
Woensdag 4 december: Leerlingverslag mee naar huis 
Donderdag 5 december: Sinterklaasviering op school 
Vrijdag 6 december: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Sven (8B), Jorn (3A), Jill (7/8A), Tijn (3B) 

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 
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