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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is begonnen, met als thema “Reis mee!”. Gisteren zijn op beide locaties de kinderen 
in de ‘trein’ gestapt. Na controle van de ‘kaartjes’ (je lievelingsboek) door de conducteur, reed de trein een 
bijzonder parcours. Op Kanteel deels buiten en deels binnen, op locatie Weldsehei vooral binnen. Ik hoorde 
nogal wat kinderen aan de leerkracht vragen of we niet elke dag zo naar binnen konden gaan…  
De komende week zal er veel aandacht zijn voor de Kinderboekenweek, met vrijdag 11 oktober om 12.00 
uur een boekenmarkt als afsluiting. Boeken die thuis niet meer gelezen worden, mogen bij de leerkracht 
worden ingeleverd, en daarvoor krijgen de leerlingen een waardebon. Met deze waardebon kunnen ze op de 
boekenmarkt een ander boek ‘kopen’. 
Ook zijn er weer nieuwe boeken aangeschaft door de school, om het leesplezier te vergroten.  
Lezen is leuk! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 

 
De kledinginzameling van All4Africa gaat niet door. 
De stichting All4Africa heeft ons bericht dat men de kledinginzameling voor de 
maand oktober op het laatste moment moet afzeggen. Door een noodlottig ongeval 
is degene die verantwoordelijk is voor het verloop van de landelijke 
kledinginzameling, weggevallen. All4Africa heeft er alles aan gedaan om de school 

een oplossing te bieden. Dit is helaas niet gelukt. We verzoeken u dan ook geen zakken met kleding en 
schoenen meer mee te brengen naar school (locatie Weldsehei en Kanteel).De zakken die inmiddels zijn 
ingeleverd zullen we op school bewaren totdat All4Africa in april hopelijk weer schoenen en kleding kan 
inzamelen. All4Africa biedt haar excuses aan voor eventuele overlast. 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 

Groep KC 

Afgelopen vrijdag brachten we een bezoek aan de bibliotheek in Veldhoven. 
We hadden grote dozen meegenomen en daar hebben we een muizenhuis         

                                                   van gemaakt.  



We lazen een verhaaltje uit het boek ‘Het muizenhuis’, een leuk boek dat we in de klas uitlezen. Nu staan in 
de klas alle dozen in de bouwhoek, want we vinden het erg leuk om ermee te spelen! We hebben 10 muizen 
in de klas, die we overal kunnen laten wonen. Iedere dag krijgen ze nu een nieuw huis. 
  
Het nieuwe thema ‘vervoer’ is gestart en we hebben wel 56 woorden bedacht die met vervoer te maken 
hebben! Verder staat deze week de nieuwe letter –m centraal. De kinderen mogen voorwerpen meebrengen 
waarin deze letter te horen is. Vorige week bedachten we 107 woorden met de letter –r, we zijn benieuwd 
hoeveel woorden we deze keer kunnen bedenken met de letter –m.   
 
Woensdag vierden we met ons lievelingsboek de opening van de Kinderboekenweek. In een lange optocht 
gingen we over verschillende wegen en obstakels en onderweg kwamen we verschillende conducteurs 
tegen die ons boek controleerden.   
 
In groep 2 zijn inmiddels verschillende toetsen afgenomen, de resultaten van uw kind kunt u volgen 
in Parnassys.   
  
30 oktober gaan we een herfstwandeling maken, waarbij we allerlei opdrachten moeten uitvoeren. Welke 
ouders willen ons naar het bos rijden en een groepje begeleiden? Graag opgeven bij de betreffende 
klassenouder of de leerkracht.  
 
Groep 6A 
Afgelopen dinsdag zijn we ’s morgens naar de bibliotheek geweest om een workshop te volgen van 
Websearch Junior. 
Deze workshop stond in het teken van een kennismaking met diverse informatiebronnen en het wereldwijde 
web. De workshop startte met een klassikale presentatie waarbij leerlingen werden aangespoord om mee te 
denken en mee te praten over het veilig zoeken naar informatie. Vervolgens gingen ze onder begeleiding 
aan de slag met opdrachten die ze met behulp van (offline) bronnen, zoekmachines en websites konden 
maken. Leerlingen werden begeleid in het zoeken naar informatie met behulp van diverse bronnen. De 

workshop werd afgesloten met een nabespreking, waarbij aandacht was 
voor de belangrijkste ervaringen en leerpunten. De kennis die de kinderen 
hebben opgedaan tijdens deze workshop kunnen ze gebruiken bij het 
maken van spreekbeurten, boekbesprekingen, presentaties, PowerPoints 
en werkstukken.  

                                
Een aantal kinderen heeft hieronder wat geschreven over ons bezoek. 
 
Bibliotheek web search 
We zijn op 1-10-2019 naar de bieb geweest. We hadden daar web search gedaan. Web search is dat je 
dingen op de computer moet leren opzoeken. Dat  moest je op een zoekmachine opzoeken die je wou. Je 
moest verschillende vragen beantwoorden door die vragen op de computer op te zoeken. Dit was een van 
de vragen : hoe zoek je wanneer het volgend jaar carnaval is? Het antwoord op de vraag was: zondag 23 
feb. En dit is er nog een. Hoe wordt een robot aangestuurd? Het antwoord was: door een computer. Er was 
wel een nadeel dat hij soms iets anders deed. Het was toch super leuk. We hadden het wel ietsjes minder 
lang gedaan omdat toen we wilden vertrekken van school het onweerde. Ze had aan het begin een 
PowerPoint waarin de mevrouw uitlegde hoe het internet werkte. 
Geschreven door Liam en Wendy uit groep 6A   
 
Bibliotheek Veldhoven  
We gingen naar de bibliotheek Veldhoven. Toen we binnen waren, gingen we naar boven. We hingen onze 
jassen op. Een mevrouw liet zien wat zoekmachines zijn. En wat internet was, dat vonden wij interessant. 
Toen moesten we aan de computers werken. Aan de computers moesten we vragen beantwoorden. Soms 
waren ze moeilijk, zoals de vraag hoeveel km een jachtluipaard kan rennen? En waar staat de hoogste 
boom ter wereld? Sommige kinderen zijn er zelfs niet achter gekomen. Waar de hoogste boom ter wereld 
staat. Ondertussen liep juf Marie Thérèse rond als er hulp nodig was. De mevrouw liep ook rond om te 
helpen. Dat vonden we fijn. Toen gingen we terug naar school. En daarna schreven we deze brief. 
Olivia en Filip, groep 6A 

Deze week zijn de AVI en DMT toetsen nog een keer afgenomen bij de kinderen, 
die eind groep 5 een C-, D- of E-score hadden. Deze toetsen worden in november 
weer bij alle kinderen afgenomen. 
Tijdens de Kinderboekenweek besteden we veel extra aandacht aan lezen en 
boeken. Zo was er tijdens de opening aandacht voor de lievelingsboeken van de 
kinderen. In de vitrinekast in de klas komen allerlei voorwerpen te staan en te 
liggen, die te maken hebben met het thema van de Kinderboekenweek: ‘reizen’. 
                  

 



Volgende week is het alweer de laatste week voor de herfstvakantie. Tijdens de vakantie blijft het belangrijk 
dat de kinderen veel lezen, om zo het niveau op peil te houden. Hopelijk maken zij tijdens de 
Kinderboekenweek kennis met boeken, die zij graag willen lezen. Ook op de boekenmarkt van 11 oktober 
krijgen zij volop de kans om kennis te maken met leuke boeken.  
 
Volgende week maken de kinderen de eerste toets van de methode Naut (natuur en techniek). Zij hebben 
tijdens het thema van alles geleerd over natuurlijke verschijnselen, zoals over energie.  
 

Een heel leuk, en op dit moment erg actueel onderwerp. Veel kinderen hebben de           
 laatste weken de informatie over klimaatveranderingen bijgehouden via de krant en/of                                                   
 het journaal. 

    
Ook wordt tijdens de komende week de 
tweede thematoets van taal afgenomen. 
Hierin komen de aanwijzende en 
persoonlijke voornaamwoorden aan bod.  

       Die zijn uitgebreid geoefend tijdens het 
afgelopen thema. 

       En nu op naar de laatste week voor de 
herfstvakantie! 

 
Groep 6/7B 
Luuk legt uit wat 'compacten' is: 

Als je in reken groep 3 zit kun je gaan compacten. Dan moet je eerst meer dan 80% goed hebben van het 

volgende blok de oefentoets les 13. Compacten is dat je minder van het normale rekenwerk moet doen, 

maar meer extra werk krijgt van rekenen. 

Luuk 
 

BELANGRIJKE DATA 

Vrijdag 11 oktober: Viering groep KA en KB 

Vrijdag 11 oktober: Kinderboekenruilmarkt van 12.00 uur – 12.30 uur 

Maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober: Herfstvakantie 

JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK  
Ruben (3A), Bas (3A), Lucas (7/8A), Mats (3B), Faye (6A), Suri (6A), Floor (7/8A)  

HARTELIJK GEFELICITEERD! 
 
BIJLAGEN 
Flyer Kick-off Sjors Creatief 
Infoavond over zindelijkheid vanuit de GGD 
 
 

 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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