
 
 

 
Cahierke nummer 3, jaargang 32, d.d. 05-09-2019 

 
VANUIT DE DIRECTIE 

 
Juf Marie-Thérèse 40 jaar in het onderwijs 
Afgelopen zondag was juf Marie-Thérèse 40 jaar in het onderwijs werkzaam. In al die jaren 
heeft zij aan heel veel verschillende leerjaren les gegeven. Nog steeds is zij een creatieve, 
enthousiaste, fijne juf die leerlingen heel erg veel leert, zowel op het gebied van taal en 
rekenen, leren leren als creatief zijn.  
Wij feliciteren haar van harte! 
 
 

Jaarvergadering oudercommissie 
Aanstaande maandag om 19.30u is de jaarlijkse vergadering van de oudercommissie. Wilt u weten welke 
activiteiten er door de oudercommissie gedaan worden, of heeft u interesse om mee te helpen bij het 
organiseren? Dan bent u van harte welkom. Graag tot maandag! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
Schoolreisje 2019-2020 
Beste ouders, 
Zoals u weet gaan wij op donderdag 12 september met de groepen 1 t/m 8 op schoolreisje. 
Dit jaar gaan de groepen 1 t/m 3 naar De Hooiberg in Bladel en de groepen 4 t/m 8 naar de Efteling! Hierbij 
nogmaals de laatste informatie rondom deze dag.  
De TSO is voor alle leerlingen centraal afgemeld. Korein, Klokje Rond / het Witte Wiel en de Sportstuif zijn 
door de commissie op de hoogte gesteld van de locatie en tijd van ophalen. 

De Hooiberg groep 1 t/m 3 
Bij dit Cahierke ontvangt u nogmaals de informatie rondom het schoolreisje van groep 1 t/m 3 naar de 
Hooiberg. Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij juf Ellen of juf Angelina. 

De Efteling groep 4 t/m 8 
Alle kinderen van groep 4-8 verzamelen zich op deze dag op de Weldsehei om 08.30 uur. 
Om 09.00 uur vertrekken we met de bus richting de Efteling. De kinderen van locatie Kanteel worden 
verwelkomd op het schoolplein van de Weldsehei door hun eigen leerkracht. Rond 17.00 uur verwachten wij 
terug te zijn op de Weldsehei. 

De leerlingen van groep 4 t/m 8 worden in groepjes verdeeld door de leerkracht. Hierbij wordt er zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de wensen van de leerlingen (vriendjes en voorkeur attracties). De 
leerlingen van groep 4 t/m 7 gaan onder begeleiding van een ouder en/of leerkracht samen met hun groepje 
het park in en blijven de gehele dag bij elkaar. De leerlingen van groep 8 mogen met hun groepje zonder 
begeleiding door het park. De kinderen nemen het volgende mee: fruit, lunchpakket en drinken. (Er zijn 
waterpunten waar zij hun flesje kunnen vullen). Het is handig wanneer de kinderen dit dragen in 1 rugzak.  
De leerlingen van groep 4 tot en met 7 mogen geen telefoon meenemen. Leerlingen van groep 8 mogen wel 
een telefoon bij zich hebben, maar gebruiken deze alleen om, indien nodig, de leerkrachten van de 
commissie te bereiken.  Alle kinderen krijgen op school een polsbandje met de contactgegevens van de 
leerkrachten van de Heiackerdagcommissie.  
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij Meester Peter van de Wiel of juf Bregje. 
 
De commissie Heiackerdag.  



Gevonden voorwerpen 
Op beide locaties zijn er het afgelopen schooljaar heel veel spullen blijven liggen zoals sport-sets, schaatsen 
en jassen. Wij vragen u om regelmatig even de moeite te nemen om te kijken of er iets van uw kind(eren) bij 
is. 
Locatie Kanteel: naast de buitendeur bij de kleuters 
Locatie Weldsehei: naast het kamertje van Meneer Ad (in een rode mand) 
De spullen die niet opgehaald zijn brengen we naar een goed doel. 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep KA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wij zijn vorige week op bezoek geweest bij Het Muizenhuis in de bibliotheek. We hebben zelf ook een heel 
groot muizenhuis gemaakt! Hieronder een aantal foto’s van ons bezoek. Bedankt meneer Ad voor het 
brengen van de dozen en bedankt mama van Len en Riff voor de hulp! 
 
Groep KC 
In groep KC hebben we hard gewerkt aan onze zelfportretten. We hebben goed bekeken hoe ons gezicht er 
uit ziet en hoe alle delen heten. Dat hebben we daarna geverfd en getekend. De resultaten hangen in de 
gang, komt u gerust eens kijken.  

 
 
 
 
 
 

We doen allerlei spelletjes om te leren hoe onze 
lichaamsdelen heten. We zingen liedjes en leren versjes en 
die laten we in groep 3B horen en zij zingen voor ons hun nieuwste liedjes. We kijken ook in boeken hoe we 
er van binnen uitzien. Dat vinden we erg interessant. We kennen dan ook al woorden als slokdarm, 
sleutelbeen, skelet. Tijdens de weektaken doen we veel rekendobbelspelletjes en telspelletjes. Zo leren we 
snel hoeveelheden overzien. We hebben al een keer tot 100 geteld! Ook stempelen kinderen woorden die te 
maken hebben met ons lijf.  
 
In de bouwhoek worden prachtige huizen gebouwd en in de huishoek maken we lekker eten voor elkaar en 
voor de poppenkinderen. We leren metselen met kleine bouwblokjes of we leggen kaartjes van een 
verhaaltje op de juiste volgorde. Al onze nieuwe materialen worden zo goed ingezet!  



Omdat het prachtig weer was, hebben we heerlijk buiten gespeeld in de zandbak of met grote en kleine 
takken. De langste tak werd een muziekinstrument waar meerdere kinderen tegelijk op konden spelen én 
mee rondlopen. Ook deden we wedstrijdjes wie het verst kon gooien. Er werd ook een val gemaakt van touw 
en een balansbord waar de juf ‘per ongeluk’ in viel. Toen er plotseling een sprinkhaan over haar been liep, 
werd ze net op tijd gered! Help een  monster! Pfff... Dat liep gelukkig goed af! Daarna hebben we de 
sprinkhaan nog even goed bestudeerd. We hebben op de speelplaats met een centimeter en krijt gemeten 
hoe lang een dinosaurus was. 28, 30, 40 en 52 meter. Dat was van het hekje aan de kant van de 
koffiekamer helemaal tot op de stoep aan de andere kant van de speelplaats, 52 meter! Begrippen als klein, 
kleiner, groter, grootst komen zo spelenderwijs aan bod.  
Tijdens de les van Kwink hebben we gepraat over ‘erbij horen’ en hoe we er samen voor kunnen zorgen dat 
iedereen in onze groep er echt bij hoort.  
We laten elkaar in het Engels horen wat we eten in de fruitkring en hoe je netjes om hulp kunt vragen. We 
zingen aan het begin van de ochtend ook een liedje in het Engels over de dagen van de week.  
Donderdag 12 september gaan we gezellig op schoolreis naar De Hooiberg. Daar hebben we heel veel zin 
in! Wilt u er dan voor zorgen dat uw kind naar de Weldsehei gebracht wordt en daar ook weer wordt 
opgehaald? Zie de ouderbrief in de bijlage bij het Cahierke.  
 
Juul is nieuw in onze groep. Welkom Juul en we hopen dat je het leuk vindt op onze school! 
In KC hebben 2 ouders zich gemeld als klassenouder: de moeder van Robin en de moeder van Juul.  
Op vrijdag 27 september gaan we met groep KC naar de bibliotheek om te luisteren naar het verhaal van 
Het Muizenhuis. Hiervoor vragen we ouders om ons te rijden. We vertrekken om half 9 en het duurt tot 10.00 
uur. In de bibliotheek is er voor de ouders die willen wachten gelegenheid om  een kopje koffie te drinken. U 
bent ook vrij om naar huis te gaan en ons later te komen ophalen.  
U kunt zich opgeven bij de klassenouders of bij de leerkracht. Alle kinderen is gevraagd een lege doos mee 
te nemen.  
Verder vragen we met spoed ouders die willen luizenpluizen. Het pluizen vindt plaats iedere vrijdag na een 
vakantie. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht. Met een aantal ouders is het karweitje zo klaar!  
 
Gehoord:  
“Juf , ik weet nog 2 woorden over je lijf: ellebeen en trommeloor!“ 
 
Groep 3A 
Maandagavond hebben we de info-avond van groep 3A gehad. Er was een grote opkomst, superfijn! 
Hieronder nog een korte samenvatting van de besproken punten: 

 Gymtijden donderdag van 10.00-12.00 uur. Graag kinderen voorzien van kleding die ze gemakkelijk 
aan en uit kunnen trekken. Kledingvoorschriften: sportboek, t-shirt en gymschoenen, verpakt in een 
compacte gymtas. We gymmen in Den Ekkerman en we worden per bus vervoerd samen met groep 
3B van locatie Kanteel. 

 De verjaardagen vieren we vanaf groep 3 zonder de aanwezigheid van de ouders. Het feestje wordt 
gevierd vóór de kleine pauze. Graag even vooraf met de leerkracht afspreken wanneer de 
verjaardag gevierd mag worden, dan houden we rekening met de planning.  

 Tijdens het eten en drinken hebben we de voorkeur voor gezond broodbeleg. Bij voorkeur geen 
koeken, cake of snoep in de broodtrommel. 

 Vanaf groep 3 hebben we hulpjes. Zij hebben onder schooltijd en na schooltijd enkele kleine taakjes. 
Zo houden we de klas netjes en voelen we ons samen verantwoordelijk. 

 Heeft u een korte mededeling over bijvoorbeeld een doktersbezoek? Laat het ons gerust per mail 
weten, zodat we het op een rustig moment kunnen noteren in onze agenda.  

 Heeft u interesse om na iedere vakantie te luizenpluizen? Meldt u dit dan even bij ons. De hulp is 
van harte welkom en vele handen maken licht werk. 

 Vanaf maandag 23 september krijg groep 3A wekelijks een uur wetenschaps- 
en technologieonderwijs. 

 Dit jaar hebben we 2 keer een viering: vrijdag 17 januari om 11.30 uur en woensdag 17 juni om 
8.30 uur. 

 Verder hebben we een heleboel verteld over de speerpunten van dit schooljaar op de Heiacker, de 
verschillende vakgebieden, het leesonderwijs in groep 3 en het handelingsgericht werken. Heeft u 
daar nog een vraag over of wit u iets anders aan ons kwijt? Loop gerust even bij ons binnen. Evy 
werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. Hannie werkt op woensdag en donderdag in de groep. 

 En last but not least... we maken er een fijn schooljaar van! 

Groep 3A wil de leeshoek graag wat gezelliger maken. Een fijn, knus plekje om te lezen...daar droomt toch 
ieder kind van! Hiervoor zijn wij op zoek naar een mooi doek/gordijn voor tegen de muur (bij voorkeur niet te 
druk, in één kleur). De afmeting mag ongeveer 2 x 2 meter groot zijn.  



Ook een fijne zitzak om lekker in weg te lezen is enorm welkom. Kunt u ons helpen, heeft u nog iets liggen 
waar u wel vanaf zou willen en wat perfect zou passen? U maakt er 26 kinderen en 2 juffen héél blij mee! 
Alvast bedankt! 
 
Groep 4A 
In de klas! 
Het schooljaar is ondertussen al weer een paar weken bezig en in de klas wordt er hard gewerkt.  
Deze eerste weken is het soms nog wel even wennen aan het schoolse ritme en de nieuwe inhoud bij 
verschillende vakken, maar we hebben dit samen goed opgepakt en we hebben er veel zin en plezier in. De 
‘gewone’ vakken zoals taal, spelling, lezen en rekenen komen natuurlijk uitgebreid aan bod, maar ook 
creatieve vakken, Engels en leerzame spelletjes zijn regelmatig op het programma terug te vinden. 
 
Verjaardag! 
Donderdag 3 oktober is het weer mijn jaarlijkse feestdag en dat wil ik die dag samen met de groep vieren 
met wat leuke activiteiten in de klas en een lekkere traktatie. 
’s Morgens gaan we gewoon naar de gym, maar daarna zal het programma wat anders zijn. 
Ik wil de kinderen vragen om die dag wat gezelschapsspelletjes mee te nemen om te gaan spelen, maar 
wellicht gaan we ook nog wat anders leuks doen. We blijven in elk geval gewoon in de klas met wat lekkers 
en wat leuks. 
 
Praktische zaken:  

Ondertussen zijn er 2 ouders die hebben aangegeven klassenouder van onze groep te willen zijn en zij 
zullen u wellicht benaderen als er hulp nodig is op school. De hulpouders voor dit schooljaar zijn de moeder 
van Estelle en de moeder van Jill. 
 
Mocht u dit schooljaar vragen hebben aan de leerkracht, dan kunt u na school altijd even binnen lopen om te 
kijken of de leerkracht direct even tijd voor u heeft of om een afspraak te maken. 
Mailen kan natuurlijk ook altijd naar:  
Bas van der Hijden: b.vanderhijden@veldvest.nl of  
Hannie Roosen: h.roosen@veldvest.nl 
 
Meester Bas 
 
Groep 6A 
Het was erg leuk om tijdens de informatieavond kennis te maken met de ouders van de kinderen uit groep 6. 
Sommigen waren al bekend van broertjes of zusjes. We gaan er samen een vruchtbaar schooljaar van 
maken. 

Afgelopen week hebben we de groepjes gemaakt voor ons uitstapje naar 
de Efteling. We gaan er volgende week een gezellige en mooie dag van 
maken met z’n allen. We hebben er nu al zin in. Hopelijk werkt het weer een 
beetje mee. 
              
 
 
 

Samen hebben we in de klas de proefkring doorgesproken. Het is de bedoeling, 
dat de kinderen individueel, in tweetallen of in een klein groepje een gerechtje 
gaan voorbereiden om te laten proeven. Ze moeten daarvoor een aantal 
opdrachten maken, die ze later aan de klas presenteren. Samenwerken en de 
presentatie zijn hierbij het belangrijkst. Als afsluiting kunnen de kinderen het 
gerechtje proeven. Deelname hieraan is vrijwillig.  
 
Nog niet alle kinderen hebben een datum ingevuld op de lijsten voor de spreekbeurten en de boekenkring. 
Het is de bedoeling dat alle kinderen dit doen. Eind deze week ga ik de kinderen indelen, die nog niet 
hebben ingetekend. Het is handig als u samen met uw kind even kijkt en de lijst invult, als dit nog niet is 
gebeurd. 
 
We hebben deze week de eerste toets gemaakt van het eerste 
blok van Meander. Veel kinderen hebben dit thuis voorbereid 
met behulp van de leerbladen. Hierna starten wij met blok 1 van 
Brandaan (geschiedenis). Het eerste thema is ‘Handel over 
zee’, waarin gesproken wordt over de oprichting van de VOC. 
Regelmatig sluit de thematafel aan op thema’s van 
wereldoriëntatie. 

mailto:b.vanderhijden@veldvest.nl
mailto:h.roosen@veldvest.nl


De komende weken wil ik de tafel inrichten met materialen die te maken hebben met de Tweede 
Wereldoorlog, in verband met 75 jaar bevrijding van Nederland. Als u nog bruikbare materialen hebt, kunt u 
dit meegeven aan uw kind. Alvast bedankt hiervoor. 
 
Juf Marie-Thérèse 
                             
Groep 7/8A 
Geschreven door Ibe en Lars 
We hebben een leuke eerste gymles gehad over peaunutbal, alles werd heel goed uitgelegd. Van de meeste 
is de verjaardags kalender af en het ziet er heel mooi uit. We moesten ons favoriete eten op ons laten vallen 
en we hebben een foto daarvoor gemaakt. 
Er is nog meer crea gedaan, want we hebben een papieren T-shirt over onszelf gemaakt. 
Om onze samenwerking van groepen 7/8A en 8A te verbeteren hebben in de 2e week samen een opdracht 
gedaan, zoals foto finish dat betekent dat we allemaal tegelijk over een hekje moeten stappen, maar omdat 
dat niet zo goed ging moesten we het 2 keer doen en de 2e  keer lukte het wel. Toen dat was gelukt kregen 
we allemaal een ijsje. 
We kregen allemaal taakjes, zoals vegen, bibliotheek opruimen en kasten opruimen etc. 
De eerste rekentoetsen komen al in zicht en we zijn goed voorbereid. We hebben goed les gehad en bijna 
iedereen begrijpt alles op een paar dingetjes na. 
 
Ibe en Lars 
 
BELANGRIJKE DATA 
Maandag 9 september: Jaarvergadering Oudercommissie; aanvang 19.30 uur. 
Donderdag 12 september: Schoolreisje 
Dinsdag 17 september tot en met vrijdag 20 september: Kamp groep 8 
Woensdag 25 september: Vergadering schoolraad 
Donderdag 26 september: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Malou 6/7B, Lize 4A, Latino 8B, Gisèle 4/5B, Aron 6A, 

HARTELIJK GEFELICITEERD! 
 
BIJLAGEN 
Informatie over de Heiackerdag voor groep 1,2 en 3 
Art4You, instrumentenparade voor leerlingen van groep 4 
Informatie vanuit de Brede School Veldhoven 
Informatie vanuit de Typetuin 
 
 

 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/
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