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VANUIT DE DIRECTIE 
CJG – inloopspreekuur op school 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders, verzorgers, kinderen en jongeren van 0 tot 
23 jaar uit de gemeente Veldhoven. Doel van het CJG is om snel en eenvoudig informatie en advies te 
geven over opvoeden en opgroeien. Dit schooljaar houdt Jeugdverpleegkundige Jesse van Keersop van 
CJG, iedere 2e maandag van de maand van 8.30-9.30 uur inloopspreekuur op school. U hoeft zich niet aan 
te melden voor het inloopspreekuur. De eerste keer vindt het spreekuur plaats op aanstaande maandag van 
8.30-9.30 uur. U bent van harte welkom. Jesse houdt spreekuur in mijn kantoor. Meer informatie vindt u in 
de bijlage bij dit Cahierke. Ook kan de leerkracht van uw kind u meer informatie geven. 
 
Sinterklaas 
Sinterklaas heeft vandaag de school bezocht. Een brandweerauto bracht hem, zodat hij toch nog op tijd was. 
Op beide locaties is voor Sint en Pieten uitbundig gezongen en gedanst bij aankomst. Daarna heeft 
Sinterklaas alle kinderen gezien en toegesproken. Natuurlijk waren er ook cadeautjes en pepernoten. Ik 
wens iedereen een gezellige pakjesavond! 

 
Studiedag 
Vrijdag 6 december is er weer een studiedag en zijn alle kinderen vrij. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 

Van de beleidsgroep communicatie: bevindingen inspectieonderzoek najaar 2019  
In de afgelopen periode heeft de inspectie een zogenaamd verificatieonderzoek gehouden bij Veldvest. Het 
betreft hier een uitgebreid onderzoek waarbij de inspectie bij alle geledingen (leerlingen, leerkrachten, 
directies, GMR, raad van toezicht) nagaat of het bestuursbeleid wordt gedragen en uitgevoerd. 
De inspectie constateert dat de visie, waarbij er sprake is van duidelijke doelen op het terrein van de 
opbrengsten (onderwijskundig) en het opvoeden (pedagogisch) ”stevig is verankerd binnen de totale 
organisatie”. Binnen duidelijke beleidskaders voelen de medewerkers ruimte en steun om op autonome wijze 
hun praktijk in te richten. 
  
In het eindrapport is de inspectie zeer lovend over de professionele kwaliteitscultuur van de scholen van de 
Stichting. De leeropbrengsten zijn al jaren bovengemiddeld en door het goede pedagogische klimaat op de 
scholen voelen de leerlingen zich veilig en kunnen zij zichzelf zijn.  



Opvallend is de wijze waarop de directieleden en leerkrachten bereid zijn om continu te investeren in 
onderzoek en samenwerking. Voorts is er sprake van deugdelijk financieel beheer. 
  
De inspectie beveelt aan om het speciaal (basis)onderwijs nog directer te betrekken bij de diverse vormen 
van bovenschoolse afstemming. Ook mag Veldvest minder bescheiden zijn in de communicatie naar de 
buitenwereld over waar Veldvest zich voor inzet en de goede praktijken die hier een voorbeeld van zijn.  
Het complete eindrapport vindt u op de website van Veldvest. 

  
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Wetenschap en technologie 
De W&T-lessen stonden de afgelopen weken in het teken van ‘maken’. De 
kleutergroepen hebben zich de afgelopen W&T-lessen beziggehouden met zweven. Met 
behulp van onze zweefmachine hebben we allerlei voorwerpen laten zweven door er 
twee keer op te tikken. De kinderen hebben ook zelf zweefpoppetjes gemaakt van 
kosteloze materialen.  
De groepen 3 en 4 hebben tijdens de maaklessen in groepjes pretparken gebouwd. Met 
Lego bouwblokken en K’nex zijn ze druk in de weer geweest om de meest spectaculaire 
attracties te bouwen. Hieronder een greep uit de verschillende bouwwerken.       

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De groepen 5 t/m 8 hebben tijdens de maaklessen in groepjes een boot mogen ontwerpen en maken van 
kosteloos materiaal. Aan de opdracht waren drie eisen verbonden. Als eerste moest de boot kunnen drijven, 
ten tweede moest de boot vooruit kunnen komen zonder deze aan te raken en  
ten derde mocht hij niet langer zijn dan 30 cm. Er werden veel verschillende ontwerpen gemaakt en de boten 
zijn getest en, door de weken heen, aangepast. Tijdens de laatste les is er zelfs een bootrace georganiseerd 
in een zwembadje. In iedere groep is de boot die het snelst aan de overkant kwam de winnaar geworden en 
hebben alle teams mogen stemmen op meest originele boot. Hieronder ziet u enkele boten met de makers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Groepen KA, KB en KD 
De afgelopen weken stonden natuurlijk in het teken van Sinterklaas. Wat hebben we toch veel plezier gehad 
met alle activiteiten! In de klas maakten we van de huishoek een pietenhuis. Daarbij hoorde ook een 
kantoortje voor Sinterklaas en een inpakhoek. We maakten het huis gezellig met een open haard waarbij we 
onze schoen konden zetten. In KB hebben de kinderen met ‘pepernoten’ (eikels) gespeeld. Deze werden in 
de zak gedaan, verpakt als cadeautjes en door de klas gestrooid. We hebben ook met de ‘pepernoten’ 
gerekend. We verdeelden pepernoten in gelijke en ongelijke aantallen en werkten met even en oneven 
aantallen. 
In de telhoek in groep KA hebben de kinderen pepernoten geteld en gewogen. Wat is zwaarder: een 
pepernoot of een stukje wortel voor het paard van Sinterklaas? We hebben een plattegrond van de klas 
bekeken. Daar konden we hele leuke spellen mee doen. De pieten in de klas mochten bijvoorbeeld pakjes 
gaan zoeken met behulp van de plattegrond.  
De kinderen hebben verschillende mooie knutselwerkjes gemaakt zoals een verlanglijstje, een stoomboot, 
Sinterklaas en Pieten. We zijn op bezoek geweest in het Sinterklaashuis bij het oude slot, en hebben 
pepernoten gebakken of koek versierd (bedankt alle hulpouders!). We hebben onze schoen gezet en 
vandaag mochten we Sinterklaas eindelijk op onze school verwelkomen. Wij wensen iedereen een hele fijne 
pakjesavond!  

 



Groep KC 
In groep KC hebben we hard gewerkt aan het thema Sinterklaas. We hebben 371 pepernoten gebakken én 
zelf geteld en eerlijk verdeeld! We deden rekenspelletjes met de pepernoten en natuurlijk moesten we ook 
proeven welke moeder ze het lekkerst had afgebakken. We proefden geen verschil, alles smaakte naar 
meer! We knutselden Pietjes, maakten chocoladeletters -P met propjes en voor groep 2 had een leerling zelf 
een moeilijke weektaak geregeld: we maakten van een bouwplaat het paard van Sinterklaas. Makkie!.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We speelden pietenrace tot 20 met eigen bedachte spelregels, pietenbingo en met 
groep 3 hadden we een parcours bedacht met Sintwoorden en -letters. Groep 1-2 
zocht de plaatjes en groep 3 moest het lezen en opschrijven. We bezochten 't Oude 
Slot in Veldhoven, waar Sinterklaas aanwezig was! Daar bakte Piet er niks van: 
pepernoten zonder speculaaskruiden, boter en melk....  We gingen wortels wegen, 
kregen inpakles - zodat we in de huishoek alles beter konden inpakken en het papier 
beter konden afmeten - en speelden Sint en Piet. We zongen, dansten en leerden 
versjes over Sint en Piet. Vandaag komt/is Sint op school. We hebben genoten van 
deze spannende sinterklaastijd. 
We wensen iedereen een hele gezellige pakjesavond!  
 

 
Groep 4A 
Sinterklaaskasteel: 
Woensdag 20 november zijn we samen met de groepen 3B 
en 4/5b naar het Sinterklaaskasteel in Helmond geweest. 
Nadat we een tijdje moesten wachten om binnen te mogen, 
hebben we met volle teugen genoten van de verschillende 
kamers en activiteiten in het kasteel. 
 
We zijn meegenomen naar de slaapkamers van de Pieten, de 
pepernotenbakkerij en de pakjeskamer, maar het hoogtepunt 
was toch wel de kamer van Sinterklaas. 
Uiteindelijk kregen we nog een heerlijk zakje pepernoten mee 
naar huis, maar volgens mij waren de meesten al op voordat 
ze daar aankwamen.  
 



Pietengym: 
Afgelopen week hebben we tijdens de gym een pietenles gehad. 
De kinderen klommen op het dak, liepen over daken en 
sprongen er van af, mikten cadeautjes in de schoorsteen en 
kropen door de schoorsteen om te laten zien dat zij ook goede 
pietjes kunnen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoek Sinterklaas 
Vandaag was Sint natuurlijk weer op bezoek bij De Heiacker en ook wij zijn even bij hem langs geweest. De 
goedheiligman heeft de kinderen in groepjes toegesproken over hun goede ontwikkelen, gedrag of 
vaardigheden en daarna zijn we, wederom met een klein cadeautje, weer gezellig naar de klas gegaan om 
daar verschillende activiteiten in het kader van Sinterklaas te doen (weektaak, spelletjes, filmpje). 
 
Meester Bas 
 
Groep 6A 
Dit is weer een drukke, maar wel gezellige week. De kinderen hebben hun eerste 
leerlingverslag mee naar huis gekregen. U hebt de mooie resultaten van uw kind 
kunnen bewonderen, want wat hebben ze hard gewerkt en al veel bereikt. 
Complimenten voor alle kinderen!  
                                       
We zijn flink bezig geweest met het maken van een surprise voor iemand uit de klas. De kinderen zijn erg 
enthousiast, dus dat belooft wat. We zijn allemaal erg benieuwd naar wat er allemaal geknutseld is door de 
hulppieten. De surprises zijn allemaal onherkenbaar, want ze zijn verpakt in ondoorzichtige vuilniszakken. Zo 
blijft het spannend en een echte verrassing! 

                      
 
 
 
 

 
Volgende week starten we met de voorbereidingen voor het kerstfeest. Dat doen wij met Trefwoord. Deze 
week hebben we het over geloven op allerlei verschillende manieren. We hebben het gehad over waar 
kinderen in geloven en dat geloven ook te maken heeft met vertrouwen. Meerdere kinderen vertelden heel 
openhartig over wat geloof voor hen betekent. Voor de andere kinderen wel goed om eens te horen wat het 

inhoudt en wat erbij komt kijken. Respect hebben voor elkaars ideeën en 
opvattingen is hierbij enorm belangrijk. Volgende week worden de 
thematafel en de klas uiteraard weer aangekleed in kerstsfeer. De kinderen 
mogen daarvoor spullen van thuis meebrengen, als ze dit leuk vinden. Ook 
de weektaak en het knutselen staan weer in het teken van het kerstfeest. 
                     
 
           

 
Dinsdag 17 december gaan we schaatsen op de ijsbaan in Veldhoven - dorp, van 11.45- 12.35 uur. Na het 
schaatsen eten we gezamenlijk in de klas, dus iedereen blijft dan over. De TSO wordt voor de kinderen 
afgezegd door de leerkracht. Alle kinderen moeten dus een lunchpakketje meebrengen naar school. Er zijn 
inmiddels voldoende ouders om te rijden! Wij willen deze ouders alvast heel erg hartelijk bedanken. 
Bij wereldoriëntatie zijn we deze week gestart met het tweede thema van Naut (natuur en techniek): 
‘Materiaal uit de natuur’. Tot nu toe werden de eigenschappen van water besproken; bevriezen, ontdooien, 
verdampen, waterdamp en condenseren. 
Vrijdag zijn de kinderen lekker vrij en kunnen ze genieten van alle sinterklaascadeautjes. Heel veel plezier 
allemaal! 
 
 



Groep 8B 
Geschreven door Tara en Tim 
Op 5 december komen Sinterklaas en zijn Pieten op de Heiacker. Dus in groep 8B wordt het feest. Met 
surprise, cadeaus en pepernoten. Bij de surprise is het de bedoeling dat je iets leuks voor iemand knutselt. 
En zelf cadeautjes koopt van €2,50 en ook een gedicht is heel belangrijk. Groep 8B heeft er heel veel zin in. 
Tara en Tim 
 
BELANGRIJKE DATA 
Vrijdag 6 december: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
Dinsdag 10 december: Oudergesprekken 
Donderdag 12 december: Oudergesprekken 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Lucas (4A), Joshua (3A), Lars (5A), Thomas (4A), Jasper (KC), Mick (4/5B) 

HARTELIJK GEFELICITEERD!   
 
BIJLAGEN 
Informatie van het  Centrum voor Jeugd en Gezin 
Informatie over Sjors Creatief 
 

 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

