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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Sponsoractie schooljaar 2019-2020 
Romy Stokkingreef, oud-leerling van De Heiacker, gaat in januari naar Afrika vanuit de opleiding ROC sport 
en bewegen. In de bijlage bij dit Cahierke kunt u lezen wat Romy daar gaat doen. Om geld in te zamelen 
organiseert Romy een flessenactie op De Heiacker. Graag willen we de sponsoractie van dit schooljaar in 
het teken stellen van de flessenactie ten behoeve van het goede doel in Zuid-Afrika: sport, bewegen en 
gezondheid op (basis)scholen, community centers en een jeugdgevangenis aldaar. 
Romy zal op maandag 6 januari alle klassen langsgaan om te vertellen wat ze gaat doen en waar ze het 
geld voor nodig heeft. Vanaf 6 januari is er twee weken de tijd om de flessen mee naar school te brengen. U 
kunt dus al tijdens de kerstvakantie flessen sparen. Op beide locaties zorgt Romy voor grote zakken, die zij 
regelmatig op komt halen. De zakken vindt u op de Weldsehei op het podium in de aula en op locatie 
Kanteel in het lokaal dat niet door groepen wordt gebruikt. We hopen er met uw hulp een mooie 
sponsoractie van te maken! 
 
CJG – inloopspreekuur op school 
Afgelopen maandag heeft Jeugdverpleegkundige Jesse van Keersop van CJG, voor de eerste keer een 
inloopspreekuur gehouden op onze school. Op 10 januari zal Jesse van 8.30-9.30 uur weer aanwezig zijn in 
mijn kantoor (Weldsehei) en bent u welkom met vragen over allerlei onderwerpen, zoals: gezondheid, 
groeien, weerbaarheid, spelen en vrije tijd, vrienden maken, pesten, gamen, puberteit, echtscheiding, 
ingrijpende gebeurtenissen, opvoed- en opgroeivragen, et cetera. U hoeft zich voor het inloopspreekuur niet 
aan te melden.  
 
Informatie over Kerst 
Bij dit Cahierke ontvangt u een bijlage, waarin informatie over de kerstactiviteiten die volgende week 
plaatsvinden is opgenomen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ik weet wat vriendschap is. 

Ik kan positief omgaan met 
vriendschap. 
 

Ik weet hoe vriendschap werkt  
in een groep. 
 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroep KA, KB en KD, 
Sinterklaas is nog maar amper het land uit of het kerstgebeuren dient zich alweer aan. De kerstbomen staan 
in de klassen, mooi versierd met lampjes. Deze week maken we onder andere een kerstboom door van 
groen papier een spiraal te knippen. Deze gaan de kinderen versieren. Ook maken we een mooi versierde 
kerstbal en een kerstster door ‘vliegers’ te vouwen en deze om en om vast te plakken. Alle woorden die met 
Kerst te maken hebben komen weer aan de orde bij woordenschat. Wat betekent het woord en wat is de 
eerste letter? We 'klappen' en 'stappen' het woord in stukjes, we bedenken rijmwoorden en ga zo maar door. 
Bij gecijferd bewustzijn gaan we aan de slag met de cijfers t/m 20. Het cijfer van de week is het cijfer 8 en 
het getal 18. Het kerstverhaal komt natuurlijk voorbij en we gaan de kerstliedjes oefenen die we volgende 
week in de kerk gaan zingen.  
 
Groep KC 
Het sinterklaasfeest was heel gezellig. De Sint wist van alles over onze groep te vertellen en we hebben ons 
dansje laten zien. De pieten dansten met ons mee. Dat was heel grappig en leuk! Jammer dat ze weer terug 
naar Spanje zijn gegaan! 
In de klas spelen we nu in de kerststal (onze huishoek)! Met verkleedkleren aan spelen we het kerstverhaal . 
Ook maken we sterren en tekenen we de kerstboom.  
We doen allerlei taal-en rekenopdrachten die met Kerst te maken hebben. We hebben ook geleerd hoe we 
het lied Jingle Bells moeten zingen en we dansen met bellen.  
We hebben een woordveld gemaakt met alle woorden die we al wisten over Kerst. 
We verheugen ons op het maken van de kerststukjes en alle dingen die ons volgende week nog te wachten 
staan. 
 
Gehoord:  
Juf: "Wie weet eigenlijk hoe de drie koningen heten?" 
Balthasar en Caspar werden genoemd. Juf: "Hoe heet de derde koning? " 
Leerling: "Alexander!" 
 
Groep KC en 3B 

Op woensdag hebben we onze krachten gebundeld. Groep KC en groep 3B 

hebben namelijk samen gelezen, maar niet gewoon in een boekje…Buiten op 

het plein! Ik hoor u denken, maar hoe deden ze dat dan? Dat ging als volgt: Er 

lagen woorden buiten op het grasveld. We hadden paartjes gemaakt van 1 kind 

van groep 3 en 1 of 2 kinderen van groep KC. Groep 3 las het woordje voor, 

groep KC moest een rijmwoord bedenken. Als ze dat bedacht hadden moesten 

ze zo snel mogelijk naar de juffen rennen en de woorden vertellen. Was dit goed, 

dan kregen ze een pepernoot. Daarna hebben we Memory gespeeld.  

Op het veld lagen tekeningen. De kinderen van groep 3 kregen het  geschreven 
woord wat de kinderen van KC moesten zoeken. Groep 3 gaf dus de opdracht 
aan KC. Hadden de kinderen het woord en de tekening bij elkaar gevonden, dan 

gingen ze naar de juf. Juf vroeg  naar de eerste letter, een rijmwoord of 
een woord wat erbij hoort. De kinderen hebben weer pepernoten 
verdiend!  
Tijdens een korte pauze hebben we 
volop gezongen en gedanst! Daarna 
kregen de kinderen van groep 3 een 
woord wat zij voorlazen. Vervolgens 
moesten de kinderen van KC deze 
woorden – in hoepels springend – 

hakken. Groep 3 controleerde of alles goed ging en… op naar het volgende 
woord. Hierna restte ons nog maar één ding: de overgebleven pepernoten 
eerlijk verdelen door ze te splitsen en lekker op te smullen! 
 
Groep 3A en 3B 

Na een geslaagde sinterklaasperiode, waarin we genoten hebben in het Sinterklaaskasteel in Helmond, 

verblijd zijn met een bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten - voor wie we mochten optreden - zijn we 

begonnen met de voorbereidingen van het kerstfeest.  

Bij veilig leren lezen hebben we nu bijna alle letters behandeld. We kunnen dus al bijna alle woorden lezen. 

Het is belangrijk om de twee weken in de vakantie ook te blijven lezen zodat we het leestempo vast kunnen 

houden. Alle kinderen krijgen het super-snel-lees-spel de laatste schooldag mee naar huis. Als ze thuis in de 

vakantie blijven oefenen, mogen ze een leuk prijsje grabbelen.. 



Met rekenen hebben we geoefend met bus-sommen, huppen van 2, tellen met 5 tegelijk en we hebben een 

begin gemaakt met de klok. Na de kerstvakantie gaan we hier weer mee verder. 

We wensen iedereen fijne kersdagen, een mooi uiteinde en een geweldig begin van 2020! 

Groep 5A 
 
Vorige week donderdag hebben de kinderen geweldig 
genoten van het bezoek van Sinterklaas en de Pieten. De 
Sint wist veel leuke dingen te vertellen over ons. Hij ziet 
ook alles! Na het zingen van liedjes en het vertonen van 
onze kunsten, werden de kinderen enorm verwend met 
een leuk cadeau. Dank u wel Sinterklaas! Tot volgend 
jaar. Toen de kinderen deze week de klas binnenkwamen, 
was de klas omgetoverd in een fijne kerstsfeer. Na de 
leuke Sinttijd die we hebben gehad staat kerst voor de 
deur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op dinsdag 17 december gaan we in de klas kerststukjes maken. De kinderen moeten het volgende 
meenemen: een potje, een kaars, groene takken en eventueel versiering.  
Op woensdag 18 december komt Wendy, de mama van Noor, een gastles geven met als onderwerp 
‘Eurowijs’. Dit is een project dat kinderen leert hoe om te gaan met geld. Wij vinden het heel leuk dat Wendy 
ons deze gastles komt geven!  
Op donderdag 19 december vindt de kerstviering plaats en daarna hebben we in de avond het kerstdiner. 
Veel ouders hebben al ingeschreven op de lijst bij de klas. Het is fijn wanneer iedereen wat maakt. Voor het 
diner mogen de kinderen een bord, beker, kom en bestek meenemen. We gaan er een heerlijke en gezellige 
kerstweek van maken!  
Alle ouders die deze week komen helpen, ontzettend bedankt alvast!  
 
 
 
 



Groep 6A 
Na een gezellige Sinterklaasperiode zijn we volop gestart met de voorbereidingen voor het kerstfeest. Er 
staat van alles op het programma.  
Hierbij nog even alle activiteiten van groep 6 op een rij:  
Maandagmiddag 16 december gaan we kersttaartjes maken met natuurlijke materialen. De kinderen 
hebben hiervoor afgelopen dinsdag een brief mee naar huis gekregen.  
Dinsdag 17 december gaan we schaatsen op de ijsbaan in Veldhoven- dorp van 11.45- 12.35 uur. Als de 
kinderen zelf schaatsen hebben, kunnen ze die meenemen. Voor de kinderen, die geen schaatsen hebben, 
zijn er schaatsen aanwezig, die ze mogen lenen. Er zijn voldoende rijouders geregeld. We vertrekken om 
11.30 uur en zijn rond 12.50 uur weer terug op school. Alle kinderen moeten die dag een lunchpakketje 
meebrengen naar school, omdat wij na het schaatsen gezamenlijk eten in de klas. De TSO wordt voor de 

kinderen afgezegd door de leerkracht. 
 
Voor donderdag 19 december staan twee 
kerstactiviteiten gepland: 
’s Morgens om 9.00 uur is er een kerstviering in de 
Sint-Willibrorduskerk in Zeelst. Alle kinderen, van locatie 
Weldsehei en locatie Kanteel, zijn daarbij aanwezig. 
Tussen 10.00 en 10.15 uur zijn we weer terug op school. 
’s Avonds hebben we om 17.15 uur een kerstdiner tot 
18.15 uur. Veel kinderen hebben de lijst van gerechten al 
ingevuld. Mocht uw kind dit nog niet gedaan hebben, kan 
dit uiteraard nog steeds.  

Een heleboel activiteiten met veel gezelligheid! 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast werken we natuurlijk ook aan het lesprogramma. Het tweede thema van Naut, waaraan we  
begonnen zijn, wordt na de kerstvakantie getoetst. Bij rekenen zijn we gestart met een nieuw blok, waarin de 
keer- en deeltafels heel belangrijk zijn. De kinderen moeten deze dus blijven oefenen, ook tijdens de 
vakantie. En natuurlijk is het belangrijk om te blijven lezen, want na de vakantie staan al snel de AVI en DMT 
op het programma om getoetst te worden. De eerste helft van de leesmethode Estafette (M6) wordt 
komende week afgesloten. Na de vakantie starten we met het gedeelte E6. 
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 19 december: Kerstviering in de Sint-Willibrorduskerk in Zeelst; aanvang 9.00 uur 
Donderdag 19 december: Kerstdiner; aanvang 17.15 uur 
Maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari: Kerstvakantie 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Quin (6/7B), Emma (7/8A), Daan (6/7B), Lorna (KC) 

HARTELIJK GEFELICITEERD!   
 
BIJLAGEN 
Informatie over kerstactiviteiten 
Aankondiging sponsoractie 2019-2020 
 
 
 

 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

