
 
 

 
Cahierke nummer 19, jaargang 32, d.d. 16-01-2020 

 
VANUIT DE DIRECTIE 
 
Staking en onderwijsuren 
Zoals u vorige week heeft kunnen lezen, is De Heiacker op 30 en 31 januari gesloten. Enkele ouders hebben 
de vraag gesteld of de leerlingen wel voldoende onderwijsuren maken door de stakingen. Uiteraard houd ik 
dit nauwgezet bij. Kinderen dienen in 8 jaar 7520 uur onderwijs te genieten. Vooralsnog krijgen alle kinderen 
voldoende onderwijsuren, ook met de staking op 30 en 31 januari. 
 
(Peuter)kijkochtend 12 februari 2020 
Kent u ouders met kinderen jonger dan 4 jaar? Ze zijn van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. 
Hiervoor kunnen ze via de website een afspraak met mij aanvragen, even naar de school bellen, óf op 12 
februari tussen 9.00u en 10.30u een kijkje komen nemen op school. Binnenkort krijgen alle kinderen ook een 
postertje mee naar huis om op het raam te hangen om de kijkochtend meer bekendheid te geven.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 
 
Bij de kleutergroepen hebben we tijdens de W&T-lessen geprogrammeerd. Met de nieuwe iPads van W&T 
hebben we nu voldoende devices om dat met de hele klas te doen. Er is een aantal nieuwe apps 
geïntroduceerd tijdens de lessen die de kinderen nu ook in de klas of thuis kunnen gebruiken. Deze apps 
zijn namelijk gratis te downloaden en erg leuk en leerzaam. De apps van Bee-Bot, Blue-Bot en Quiver zijn 
onder andere aan bod gekomen. De Bee-Bot en de Blue-Bot apps zijn echte programmeer-apps. Bij Quiver 
laten de kinderen hun eigen kleurplaten tot leven komen.  

   
 
 
‘ 
 

 
De groepen 3 t/m 8 zijn bezig geweest met het maken van 
animatiefilms. In eerste instantie hebben ze dat gedaan door het 
maken van Flipbooks. Dit is een boekje waar je beweging in ziet als 
je snel door de pagina’s heen bladert.         

                                        
 
 
Vervolgens hebben ze een Stop Motion 
Video gemaakt. Dat is een techniek waarbij 
je frame voor frame een filmpje maakt. 
Hierdoor kun je hele bijzondere filmpjes 
maken waarin dingen gebeuren die in 
werkelijkheid niet kunnen. Net zoals in de 
tekenfilms. Voor het maken van de ‘Stop 
Motion’ hebben we de gelijknamige app 
gebruikt. Deze is gratis te downloaden en is 
gebruiksvriendelijk. 

                                     
 



NIEUWS UIT DE TAALKLAS 
 
Na de kerstvakantie zijn Zander (KA) en Anika (KB) gestart. Welkom Zander en Anika! 
Ze worden heel leuk opgevangen door de andere kinderen die in de taalklas komen. 
Eind vorige week hebben we het gehad over de regen in plaats van over de sneeuw, want het ‘wintert’ niet 
echt! 
Zo zingen we regelmatig het liedje: Pak je laarzen, pak je jas en tekenen we in onze schetsboeken wat er 
allemaal bij de regen past. Elk woord wordt ondersteund door een afbeelding, zodat het extra duidelijk wordt 
voor de kinderen. 
De kinderen uit de groepen 5 en 6 zijn vooral bezig met de Cito-toetsen. Als beloning voor het maken van 
alle toetsen spelen we ter afwisseling het gezelschapsspel Wie ben ik, waarbij de kinderen elkaar moeten 
bevragen en dus moeten verwoorden wat ze op de plaatjes van de personen zien en of het die persoon is, 
die ze zoeken. 
Al met al wordt er heel wat geleerd en natuurlijk ook afgelachen! Want plezier dat hebben ze zeker! 
 
Bent u benieuwd naar de Taalklas? Schroom niet om een keer gezellig binnen te lopen en rond te kijken, U 
bent welkom. 
 
Juf Michèle 
 
VANUIT DE SCHOOLRAAD 
Vanavond vergadert de schoolraad weer om 19.30uur op locatie Weldsehei.  
De agendapunten zijn onder andere: evaluatie van de vieringen, informatie over de taalklas en Teach like a 
Champion.   
De notulen van de vergadering zijn (na vaststelling) te lezen via de publicatieborden en op de website. 
 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Kleutergroepen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maandag en dinsdag hebben we 
meegedaan aan een 
kunstworkshop. Op vrolijke 
muziek tekenden we stippen, 
bloemblaadjes en krullen op een 
groot vel papier. In onze overall 
mochten we ook onze neuzen, 
handen en voeten verven en 
afdrukken.  
Na afloop wasten we alles er 
weer af. De kinderen waren erg 
enthousiast! Het grote resultaat 
verdelen we, zodat iedereen een 
eigen stukje van het kunstwerk 
thuis kan laten zien. 
 
 



 
Volgende week is de spectaculaire opening van ons nieuwe thema ‘Gezonde voeding’.  
We gebruiken hiervoor het verhaal van Rupsje Nooitgenoeg, wat de leerkrachten in een Engelse versie gaan 
spelen.  
 
Groep KC 
Vorige week vierden we de verjaardag van de juf in de klas. Dat was erg gezellig. We deden allerlei 
spelletjes zoals dropveterrace, cijferbingo en een dobbelspel. Op het eind van de ochtend kwamen de 
klassenouders de juf verrassen met een kookboek gemaakt door alle kinderen uit de klas en namens de 
hele groep nog een leuke verrassing. Hartelijk dank hiervoor! 
Deze week zijn we goed aan het werk gegaan met alle ontwikkelingsmaterialen in de klas.  
We hebben heel hard gewerkt en ook prima samengewerkt. Dat ging bijzonder goed! Juf Sabine kwam met 
ons zingen en meneer Martin kwam voor de techniekles. Onze tekeningen werden tot leven gemaakt; dat 
was leuk!  
 
Groep 6/7B 
De citotoetsen zijn weer begonnen en ze duren voor 6/7B tot 6 februari. De AVI en de DMT hebben we al 
afgerond. Op maandag 27 januari gaan we, stipt om 8.30 uur, naar het DAF museum. In het museum 
hebben we een programma tot 12.00 uur. Het zou kunnen dat de kinderen die thuis lunchen die dag iets 
later zijn dan normaal. 
 
Groeten, Juf Birgit en meester Peter 
 
Nieuws van Niall 
Hallo ik ben Niall uit groep 6B. Ik heb iets leuks te vertellen. Ik had een 8,7 voor geschiedenis. O ja, ik ben 
ook alweer grote broer geworden. 
 
Niall 
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 16 januari: Vergadering Schoolraad; locatie Weldsehei; aanvang 19.30 uur 
Vrijdag 17 januari: Viering groep 3A en 4A 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK   
Maya (KA), Irma (KD), Robin (7/8A), Sekina (4/5B), Naline (KB), Teunis (3A), Fabian (5A), Raoul (5A) 
 

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

