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NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep 5A 
Berichtje uit the USA 
Lotte heeft ons een berichtje gestuurd vanuit Amerika. Wat ontzettend leuk om te zien hoe het met haar 
gaat. We hebben ook een mooie kaart van haar ontvangen. We zullen haar snel een bericht terugsturen.  
Nog meer ‘buitenlandse zaken’: We gaan starten met het project Secret Seeds, samen met een school uit 
Italië. We zullen onszelf voorstellen met behulp van een filmpje. We houden u op de hoogte!  
 
Scoor een boek! 
Een maand geleden hebben we een hele leuke lipdub opgenomen voor het leesproject Scoor een boek. Er 
kan maar een winnaar zijn, en dat was niet onze groep. Binnenkort starten we met dit project.  
Tijdens De Aftrap bezoekt een leesconsulent onze groep met een topselectie aan boeken. In De Rust praat 
de leesconsulent met de klas over de gelezen boeken en ontvangen de kinderen een videobericht van een 
speler van PSV. Na 9-10 weken boeken ‘scoren’, is het tijd voor Het Fluitsignaal. Tijdens deze sportieve 
afsluiting wordt ook de eindscore bekendgemaakt: Hoeveel boeken hebben de kinderen samen gelezen? 
We zijn benieuwd en we gaan ons best doen.  
 
Groep 6A 
We zijn druk bezig geweest met het maken van de Cito-toetsen. Ook zijn de AVI- en DMT-toetsen 
afgenomen bij alle kinderen. Tijdens de afname daarvan in de klas hebben de kinderen zelfstandig aan een 
aantal taken gewerkt. Deze week ronden we de Cito-toetsen af. De resultaten kunt u in Parnassys zien. 

Vorige week zijn we gestart met het maken van carnavalsmaskers van dozen. Met allerlei 
verschillende materialen en technieken, die de kinderen 
zelf kiezen, wordt de doos bewerkt. Als de maskers klaar 
zijn, kleden we de klas ermee aan. Op vrijdag 21 februari 
vieren we Carnaval met onder andere een 
playbackshow. De kinderen kunnen zich vanaf deze 
week hiervoor opgeven. De kinderen bereiden een 

carnavalsnummer voor. Op dinsdag 18 februari vindt de voorronde in de 
klas plaats. Op 18 februari kiezen we samen één act voor de finale. 
                    
 
 
Voor Meander hebben we gewerkt aan de topografie van Groningen, Friesland en Drenthe. Hiervoor hebben 
de kinderen een leerblad meegekregen, zodat ze thuis extra konden oefenen. Deze week is de toets van 
thema 3 gemaakt. De resultaten kunt u weer vinden in Parnassys.  
 

Volgende week starten we met het derde 
thema van Brandaan (geschiedenis), over het 
ontstaan van de industrie in Nederland in de 
periode van 1800 tot 1900. Er wordt onder 
andere gesproken over de stoommachine, 
kinderarbeid, de leerplichtwet, handel met de 
kolonies (Suriname, Curaçao en Oost- Indië).  
 
 

 
 
 
 
 
 



Groep 6/7B 
Afgelopen maandag brachten we met groep 
6/7B een bezoek aan het DAF Museum.  
Naast een rondleiding hebben de kinderen 
deelgenomen aan twee van de volgende 
modules ‘rolweerstand’, ‘laden en lossen’ 
en ‘cabine ontwerpen’.  
Roos, Lynn en Anne vertellen zelf over dit 
bezoek: 
 
 

 

 

 

Geschreven door Roos 
Wij zijn maandag naar het Daf Museum geweest, we hebben eerst een film gezien over Daf en vracht-
wagens en toen hebben we vier groepen gemaakt. Je had vier leuke activiteiten één daarvan was een 
rondleiding, de meneer die alles vertelde gaf veel informatie en je mocht ook in een vrachtwagen zitten.  
Je zag hoe vrachtwagenbestuurders in hun cabine leven en je mocht ook in een leger voertuig! Een andere 
activiteit was laden en lossen, je had een mini vrachtwagen met gewichten en je moest het gewicht verdelen 
en zo had je nog twee opdrachten. Het was een hele leuke dag!! 
Roos  

Geschreven door Lynn 

Groep 6/7B is naar het Daf Museum geweest, ik vond het heel leuk en ik denk dat de rest van de klas 
het ook wel leuk vond! Als eerste keken we een film, dat ging over wat 

er allemaal gebeurde in het Daf Museum. Na de film gingen we in 

groepjes door het museum. Er waren heel veel leuke dingen, zo 

mochten we onze eigen cabine ontwerpen! Ik vond het heel leerzaam! 

Lynn 
 
Geschreven door Anne 

Groep 6/7B is naar het Daf Museum geweest, ik vond het er heel leuk en ik 

denk dat de rest van de klas het ook wel leuk vond! 

In het begin kregen we een filmpje te zien, daarna waren we in vier groepen 

ingedeeld. Wij gingen als eerste rolweerstand doen. Daarna kregen wij een 
rondleiding. Als laatste gingen we laden en lossen doen. Het was een 

superleuke dag! 

Anne  
 

BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 30 januari: Landelijke staking PO; alle leerlingen zijn vrij  
Vrijdag 31 januari: Landelijke staking PO; alle leerlingen zijn vrij  
Dinsdag 4 februari: Viering groep KC en 3B; aanvang 8.30 uur 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Colin (6/7B), Filip (6A), Mason (KD), Collin (6/7B), Jonas (4A), Aaron (5A), Ain Jo (KB)   

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 
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