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VANUIT DE DIRECTIE 

 
Op naar carnaval 
Dierenharen, cupcakeharen, eenhoornharen… u kunt het 
zo ‘gek’ niet bedenken of wij hebben het op 
‘gekkeharendag’ voorbij zien komen. De kinderen (en 
leerkrachten) zagen er prachtig uit! Ook werden de 
kleuters mooi geschminkt en is de school weer feestelijk 
versierd! Hartelijk dank aan de ouders die mee hebben 
geholpen aan een mooie aftrap naar het carnavalsfeest!  
 
We wensen iedereen een hele gezellige carnaval en fijne 
voorjaarsvakantie! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
 

 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE   
Carnaval 2020 
Woensdag waren de kleuters mooi geschminkt en de school is prachtig 
versierd, met dank aan alle ouders die mee hebben geholpen! Wij willen u nog een keer op de informatie 
rondom de carnavalsviering van morgen attenderen.  
Voor alle groepen geldt:  

 Het feest is gepland op 21 februari in de ochtend. ’s Middags zijn de kinderen zoals gewoonlijk vrij. 

 Alle kinderen vieren het feest op locatie Weldsehei! Zij komen allemaal om 8.25 uur verkleed 
naar de Weldsehei. 

 Om 8.25 uur uiterlijk moet iedereen aanwezig zijn op het schoolplein 

 Alle kinderen verzamelen bij zijn/haar leerkracht. Wij verzoeken u om de kinderen alléén (onder 
leiding van de eigen leerkracht) naar binnen te laten gaan. De kinderen van locatie Kanteel hebben 
op de Weldsehei hiervoor ook een ruimte tot hun beschikking.  

 De playbackshow is, vanwege een gebrek aan ruimte, niet bedoeld voor ouders.  

 De kinderen nemen zelf fruit en drinken mee. Voor extra drinken en iets lekkers zorgt de school. 

 Om 12.15 uur is het feest afgelopen en kunt u uw kind ophalen op de Weldsehei, buiten bij de eigen 
leerkracht (op dezelfde verzamelplaats als aan het begin van de ochtend). Meld uw kind even af bij 
de leerkracht wanneer u hem/haar ophaalt! 
 

Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met het volgende: 

 De kinderen mogen serpentines meenemen, maar we vragen u geen confetti of spuitbussen mee te 
geven. 

 Er mogen geen speelgoedpistolen, speelgoedzwaarden, et cetera meegenomen worden. 

 Losse onderdelen, zoals petten graag voorzien van naam. 

 Zorg dat uw kind een jas bij zich heeft in verband met de pauze buiten. 

 Wilt u toezien op het taalgebruik op de carnavalskleding van uw kind? 
De carnavals-/voorjaarsvakantie duurt van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari. 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team De Heiacker 



Wij zijn er trots op om aan jullie voor te stellen: 

Prinses Sofie d’n Twidde 
In het dagelijks leven Sofie uit groep 8B. 

Zij zal samen met haar adjudante Emma en met de Raad van Elf ervoor zorgen dat we wederom een 
fantastisch carnavalsfeest gaan beleven! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Geschreven door prinses Sofie d’n Twidde 
Hallo allemaal ik ben Sofie uit 8b en ik ben prinses carnaval. Hoe tof is dat ?! Mijn taken als prinses carnaval 

zijn dat ik de baas ben van de hele school (alleen vrijdag ochtend helaas 😉),krijg de sleutel van de school, 

zit in de jury van de playbackshow samen met de adjudant Emma uit groep 8A en zo kan ik nog veel meer 
leuke dingen opnoemen. Het is voor mij een eer om prinses carnaval te zijn. Het was wel lastig om het 
geheim te houden vooral voor mijn broertje uit 6B. Maar ondanks dat vind ik het hartstikke leuk om te doen. 
Samen met de raad van elf zijn we een leuke groep. En we gaan er voor zorgen dat we vrijdag een leuk 
feestje gaan bouwen op De Heiacker! 
 
Ik ben benieuwd naar alle leuke optredens van alle klassen en kijk ook uit naar het optreden van de juffen en 

meesters want die doen ook een optreden toch….? 😉hoop hoop hoop……… 

Voor iedereen een gezellige carnaval! En alvast een leuke vakantie! 
 
Groetjes prinses carnaval Sofie d’n Twidde!!!!!! Alaaf alaaf alaaf 
 

De proclamatie van “Prinses Sofie d’n Twidde”: 
Carnaval op vrijdag is voor ons een heel gezellig feest. 
Alle kinderen mogen dan verkleed naar school komen. 
Ranja en chips horen daar als traktatie bij. 
Natuurlijk klinkt er leuke carnavalsmuziek. 
Alleen maar plezier op deze dag en veel gezelligheid. 
Voor alle kinderen is er iets leuks te doen. 
Als de Raad van Elf in de zaal is, gaan we lekker hossen. 
Leef je uit op deze dag en geniet daarna van een weekje vakantie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik weet wie ik lief vind.  

Ik weet hoe je om kunt gaan 
met verliefdheid. 

Ik weet hoe ik omga met 
intimiteit. 
 



Wetenschap en technologie 
Bij de kleutergroepen zijn we verder gegaan met programmeren. Zo hebben we de 
BlueBot leren programmeren. Deze rijdende robot is bestuurbaar door de knoppen 
op zijn rug. Hierdoor kunnen we met behulp van een letterkaart heel veel leuke en 
leerzame spelletjes doen. Zo leren de kinderen spelenderwijs programmeren.  
Daarnaast hebben we alle andere apps nog eens doorgenomen. Het is erg leuk 
om te zien hoeveel vaardiger de kinderen al geworden zijn in het gebruik van deze 
programmeerrobots.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De groepen 3 tot en met 8 zijn bezig 
geweest met LEGO WeDo 2.0. LEGO 
WeDo is een bouwset waarmee kinderen 
de wetenschap kunnen ontdekken. 
Leerlingen worden aangemoedigd om hun 

grenzen op het gebied van creativiteit te verleggen, onderzoek te doen, te ontwerpen, innovatieve ontwerpen 
te maken en hun ideeën te delen met klasgenoten. Ze krijgen via de bijbehorende app een kort 
instructiefilmpje en een opdracht. Daarna moeten ze een oplossing bedenken voor een probleem. Zo 
hebben ze bijvoorbeeld een wagentje moeten maken dat over de planeet Mars kan rijden. Wanneer ze dit 
gemaakt hebben, moeten ze het wagentje programmeren zodat het precies doet wat de kinderen willen. 
Hieronder ziet u enkele voorbeelden: 

 
 
 



Nieuws uit de Taalklas 
 
Vorige week woensdagochtend zijn de kinderen uit 
de Taalklas, samen met hun begeleiders uit groep 
8: Emma, Cas en Jocelynn, 
naar de Plusmarkt  geweest in het kader van het 
project Gezonde Voeding. 
 
We werden hartelijk ontvangen door Tiebe van 
Lieshout die ons alle soorten groenten en fruit 
heeft laten zien. Over veel soorten hadden we al 
heel veel geleerd. Ook over onbekende soorten 
heeft Tiebe ons van alles verteld en laten zien. We 
mochten twee overvolle manden meenemen naar 

school om daar vervolgens in groep 1 t/m 4 allerlei gezonde gerechten van te maken! 
Afgelopen vrijdag hebben die kinderen elkaars creaties mogen proeven tijdens een zeer geslaagde 
proefmarkt. Bij deze bedanken wij nogmaals Tiebe en ook zijn managers André en Hugo van Plusmarkt van 
Reijen voor de fijne samenwerking en hun gulheid. Bij de kassa hoefden we namelijk niets af te rekenen! 
 
Juf Michèle 
 
Luizenpluizen 
In de eerste week na de voorjaarsvakantie zullen de kinderen worden gecontroleerd op luizen en neten.  
Locatie Weldsehei 
De luizencontrole vindt plaats op de eerste maandagochtend na de vakantie. 
Locatie Kanteel 
De luizencontrole vindt plaats op de eerste vrijdagochtend na de vakantie. 
Als de kinderen op de luizenpluisdag geen gel in het haar hebben en de meisjes het haar los (haarband) of 
in een staart dragen, maakt dat de controle een stuk gemakkelijker. 

 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Kleutergroepen 

Afgelopen vrijdag hebben we ons 
thema ‘voeding’ afgesloten met een 
proefmarkt. De groepen 1 tot en met 
4 hebben samen allemaal lekkere 
hapjes gemaakt: fruit- en 
groentesalade, smoothies, spiesjes 
en groenten- en tomatensoep.  
De kinderen mochten het zelf maken 
(een aantal groepen met behulp van 
hulpouders) en proeven! Het was 
ontzettend leerzaam en heerlijk. 
Hulpouders heel erg bedankt  

Gisteren hebben we onze ‘gekke harendag’ 
gehad en werden de kinderen prachtig geschminkt. Schminkouders bedankt! 
Verder hebben we ook nog gekeken naar de onthulling van Prinses Carnaval. 
Na een spectaculaire show weten we nu dat Sofie d’n Twidde prinses is. Zij is 
morgen tijdens de carnavalsviering de baas van De Rommelacker. 
Alle kinderen mogen morgen tijdens de carnavalsviering verkleed naar school 
komen, We gaan er een gezellige dag van maken. De kinderen moeten dan, 
zoals altijd, fruit en drinken meenemen. Ze krijgen daarnaast nog iets lekkers 
en extra drinken van school. Lees voor alle informatie over de carnaval elders 
in dit Cahierke. Wanneer we hossend de 
viering afsluiten kan de vakantie 
beginnen. Iedereen een fijne vakantie 
gewenst! 
 
 
 

 
Gehoord:   
Tijdens de schrijfles en het kleien is er klassieke muziek te horen.   
Leerling: “Waarom praat die muziek niet? “  
 



Groep 3A 
Afgelopen vrijdag sloten we 
samen met de kleuters en groep 4 
ons thema food af. Gedurende 
het thema stond het verhaal van 
the very hungry caterpillar 
centraal. We sloten af met een 
proefmarkt. Hiervoor zouden we 
eigenlijk op maandag naar de 
markt gaan, maar storm Ciara 
gooide roet in het eten.  
Gelukkig hebben alle kinderen 
van groep 3A zelf wat fruit meegenomen, hebben de Plus supermarkt en Albert Heijn Meiveld een deel 
gesponsord en konden we ruim 100 overheerlijke fruitsmoothies maken. De kinderen hebben het fruit 
gesneden: van banaan tot meloen, knap zeg! Ook de andere groepen hebben voor heerlijke gezonde hapjes 
gezorgd. Er was soep, salade, groenten met lekkere dipsauzen. Wat hebben we gesmuld!  

 
Maandagochtend ontvingen we bezoek van kinder-
boekenschrijfster Fiona Rempt. Zij vertelde hoe het schrijven van 
een boek tot stand komt en bedacht met de input van de 
kinderen ter plekke een super spannend verhaal. Ook las ze 
voor uit één van haar boeken. Het was een gezellig en leerzaam 
bezoek. 
 
 
 
 
 

Morgen staat de carnavalsviering op het programma. De ochtend beginnen we met een modeshow in de 
klas. Daarna gaan we met de hele school kijken naar de playbackshow. Met Het Vliegerlied doen wij met 
onze klas een gooi naar de winst. We sluiten de ochtend af met hossen in de speelzaal en daarna is het 
genieten van een welverdiende carnavalsvakantie. 
Wat hebben de kinderen weer hard gewerkt de afgelopen weken. Met lezen zijn we nu bezig in kern 8.  
We hebben de letterclusters sch, ng, nk en ch geleerd. Ook de verwijswoorden oefenen we iedere dag met 
een stukje begrijpend lezen. 
Met rekenen staan na de vakantie de verliefde harten centraal. Welke getallen zijn samen 10? Verder gaan 
we aan de slag met tweelingsommen 3+3 of 5+5, bijvoorbeeld. Het splitsen tot 20 blijven we oefenen en ook 
de klokken en sommen tot 20 met overschrijding van het tiental zijn belangrijke onderdelen. 
De komende periode wisselen juf Hannie en juf Evy af en toe van werkdagen. Maandag 2 maart zal juf 
Hannie in de groep zijn. Juf Evy is er dan op donderdag 5 maart. 
Maar nu eerst… lekker genieten van de vakantie! Denkt u eraan te blijven lezen met de kinderen?  
Ze hebben hiervoor een leuke leesbingo gekregen. 
 
Groep 3B 
Afgelopen maandag zijn we naar de Weldsehei gelopen om daar  
schrijfster Fiona Rempt te ontmoeten. We hebben al een paar weken  
boeken van haar in de klas om te lezen, dus dit was heel speciaal. 
We mochten heel veel vragen aan haar stellen. Ze heeft een boek 
voorgelezen Daan in de ruimte en als laatste hebben we samen een 
verhaal verzonnen. Het was erg leuk! 
Op woensdag was het ‘gekkeharendag’. Wat hebben we gekke 
kapsels gezien! Dat is een leuke voorbereiding op morgen. Morgen 
gaan we samen gezellig hossen en feesten op de Weldsehei.  
We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie! 

 
 
 
 
Groep 4A 
Bootcamp gymles 
Vorige week zijn we tijdens de gymles erg actief bezig geweest. 
In een bootcampcircuit hebben we onze conditie getraind door 
rondjes te rennen en met verschillende oefeningen hebben we onze 
core en spieren sterker gemaakt. Het was een leuke, maar intensieve 
les. 



 
Thema food 
Afgelopen vrijdag hebben we het thema ‘food’ afgesloten met een 
heerlijke foodmarket vol lekkere en gezonde hapjes.  
 
In elk van de groepen 1 t/m 4 is een gerecht gemaakt dat aansloot bij dit 
thema en hier hebben we dan ook samen van genoten. 
In onze klas hebben we een heerlijke groentedip gemaakt, maar ook de 
soep, fruitsalade en smoothies waren erg lekker. 
 
Carnaval 
Bijna mogen we weer welverdiend genieten van de vakantie, maar eerst 
gaan we nog uitbundig feestvieren tijden het carnavalsfeest op school. 
Na de voorronde in de klas zal op deze feestelijke dag de Playbackshow 

voor de hele school gehouden worden. 
We hopen natuurlijk dat onze klas, met de show van Lize en Fiep, gaat winnen, maar we zullen ook de 
andere optredens enthousiast begroeten. Na de viering hossen we samen de vakantie in en kunt u uw kind 
buiten bij de leerkracht op komen halen. 
 
Meester Bas 
 
Groep 4/5B 
Game, set and Match! 
De afgelopen 4 weken heeft groep 4/5 B tennisles gehad van een 
tennisleraar. Het was een geweldig succes! Alle kinderen hebben 
met plezier een heleboel geleerd. Voor alle inspanningen kregen 
onze kinderen dan ook een tennisdiploma uitgereikt! Op 14 
maart, van 14.00 uur tot 16.30 uur, zullen David, Gisèle en Bram 
deelnemen aan het afsluitende tennistoernooi bij David Lloyd. 
Heel veel succes! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 6A 
Na een intensieve periode met Cito-toetsen, zijn we nu bijna toe aan de vakantie. 
Hopelijk kunnen de kinderen genieten van mooi weer, zodat ze lekker naar buiten 
kunnen. Maar eerst vieren we morgen met z’n allen het carnavalsfeest met een 

spetterende playbackshow. Daarna kunnen de kinderen hun 
zelfgemaakte maskers mee naar huis nemen om op te 
hangen met carnaval. Groep 6A en juf Marie-Thérèse 
wensen iedereen alvast een hele fijne en gezellige 

vakantie toe. 
 

 
 
 

 
 



Na de vakantie starten we met een nieuwe weektaak, met daarin verschillende opdrachten die te maken 
hebben met het voorjaar dat onderweg is. Voor de crea- opdracht hebben we witte, gele en bruine wol nodig. 
Als u thuis nog resten heeft liggen die u niet gebruikt, willen wij ze graag hebben. Alvast bedankt! 
In het nieuwe blok van spelling zijn we veel bezig met werkwoordspelling: tegenwoordige en verleden tijd. 
Het is best een lastig onderdeel, wat we dan ook veel gaan oefenen. Sommige kinderen hebben als 
geheugensteuntje een ondersteuningskaart in hun spellingmap zitten, die ze kunnen gebruiken als het nodig 
is. Veel lezen is ook een goede manier om deze regels geautomatiseerd te krijgen. Bij rekenen zijn we veel 
bezig met de deeltafels, met en zonder rest. Daarvoor is de kennis van de tafels van vermenigvuldiging 
natuurlijk heel belangrijk. Het is fijn als de kinderen ook in de vakantie de tafels blijven oefenen. Tot ziens op 
2 maart! 
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 20 februari: Oudergesprekken Kanteel: KC, 3B, 4/5B, 6/7B  
en oudergesprekken Weldsehei: KA, KB, KD, 4A, 5A, 6A, 7/8A, 8B. 
Vrijdag 21 februari: Carnavalsviering op school 
Maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari: Voorjaarsvakantie 
Maandag 2 maart: Luizenpluizen locatie Weldsehei 
Vrijdag 6 maart: Luizenpluizen locatie Kanteel 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN 
Mitch (7/8A), Mik (5A), Robin (KC), Teun (KD), Luuk (KD), Katarina (8B), Tobias (4A),  
Alex (3A), Tim (7/8A), Yara (8B) Ibe (7/8A), Milan (KA), Maxim (5A), Rens (KD) 

HARTELIJK  GEFELICITEERD!  
BIJLAGEN 
Informatie vanuit de Brede School Veldhoven 
Informatie schoolhandbaltoernooi 2020 
Informatie schoolvoetbal 2020 – 3-4 
Informatie schoolvoetbal 2020 – 5-6 
Informatie schoolvoetbal 2020 – 7-8 
 
  

 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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