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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Phileas Fogg Theatre Company 
Afgelopen dinsdagavond had groep 7 een heel speciale avond. Engelse acteurs kwamen samen met hen 
een toneelstuk oefenen en opvoeren. In 40 minuten was alles geoefend, en zelfs het publiek werd betrokken 
bij het oefenen en de opvoering! Daarna werd het verhaal van Peter Pan opgevoerd door de acteurs samen 
met alle kinderen en… helemaal in het Engels! Van begin tot eind zagen we stralende gezichten, grote 
glimlachen en plezier! De Engelse acteurs gaven aan erg onder de indruk te zijn van het niveau Engels van 
de kinderen, en zowel ouders als leerkrachten waren onder de indruk van de wijze waarop de acteurs 
samen met de kinderen zo’n geweldige opvoering neer kunnen zetten in zo’n korte tijd! Voor herhaling 
vatbaar…! 
 
Extra kleutergroep Weldsehei 
Voor de zomervakantie is in de brief met betrekking tot de groepsverdeling al aangekondigd dat gedurende 
het jaar er een extra kleutergroep (instroomgroep of derde groep 1/2) zou gaan starten op de Weldsehei. 
Vandaag ontvangen alle ouders van groep KA en KB een brief met informatie hierover. 
 
Namens het team wens ik u een heel fijne herfstvakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Judith Aust 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
Kinderboekenruilmarkt 

Vrijdag 11 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af met een 
grootse kinderboekenruilmarkt. 
 
Van 12.00-12.30 uur kunnen de kinderen hun verzamelde 
waardebonnen inleveren tegen een boek. Alle boeken worden per 
bouw gepresenteerd. Op de Weldsehei gebeurt dat in de aula en op 
het Kanteel in de speelzaal.  
Ook ouders zijn vanaf 12.00 uur van harte welkom om samen met hun 
kind boeken uit te zoeken.  
Graag tot vrijdag! 
 
 
 

 
DE KWINK VAN DE WEEK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luizenpluizen 
In de eerste week na de herfstvakantie 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 
Groep KA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ik ontdek tijdens het samenwerken wat 
een ander kan.  
 
 Ik kan goede keuzes maken  

als ik samenwerk.  

Ik weet wat ik doe als ik samenwerk. 



 
 

De afgelopen 2 weken stond het thema ‘voertuigen’ centraal. 
We hebben in een korte periode erg veel leuke dingen 
rondom dit thema kunnen doen! Er zijn mooie kralenplanken, 
vouwwerkjes en werkboekjes gemaakt. 
Vrijdag sluiten we het thema af met een viering in de gymzaal 
om 11.45 uur. Aansluitend kunt u met uw kind om 12.00 uur 
naar de boekenruilmarkt in de aula.  
Buiten is het herfst. Dat betekent dat de kinderen druk zijn 
met het verzamelen van herfstspullen zoals mooie bladeren, 
eikels en kastanjes.  
Dat komt mooi uit, want na de herfstvakantie starten we met 
het thema ‘herfst’. Vorige week hebben we de letter m 
geleerd. Na de herfstvakantie gaan we de letter o leren.  
 

Even voorstellen 
Ik ben Dirk Verstappen. Ik ben 15 jaar oud en zit op vso de Korenaer en loop de komende periode elke 
maandag stage in groep KA. Ik wilde graag op een basisschool stage lopen, omdat het me leuk leek om met 
kinderen te werken. Het bevalt me heel goed. Ik heb een fijne stagebegeleider en een leuke gezellige klas. 

 

Groep KC 
Wij hebben allemaal samen een nieuw model auto 
ontwikkeld. Het is een echte limousine geworden in 
de kleur Ferrari rood. Samen hebben we alle 
onderdelen bedacht en gemaakt. Alle moderne 
snufjes en technieken zijn er in terug te vinden. Hij 
rijdt enorm zuinig, namelijk op loopenergie. Op de 
Polders gaan we het model officieel onthullen en 
vrijdag tijdens de boekenmarkt kunt u als ouders een 
kijkje komen nemen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Groep 3B 
De herfstvakantie staat alweer voor de deur en wat is de afgelopen periode snel gegaan. U heeft in het 
Cahierke al verschillende updates kunnen zien. Met lezen zijn we deze week met kern 3 gestart. Hieraan 
werken we na de herfstvakantie verder.  
 
Waar gaat kern 3 over? 
Thema kern 3: Hoe voel jij je? 
Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk pijntje of vlekje een dokter laat komen; 
hij heeft dan ook duizend dokters. Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel jij je?’ en gaat over ziek-zijn en 
weer beter worden. In deze kern leren kinderen onder andere de betekenis van woorden rond ziek-zijn, je lijf 
en gevoelens. 
Letters en woorden lezen in kern 3 
De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. In de brief bij kern 2 stond dat kinderen de d soms met de b 
verwisselen en dat we daarvoor een gebaar hebben aangeleerd (eerst het been (stokje) dan de bal (rondje). 
Bij de d zit het bolletje aan de andere kant. Hiervoor leren we geen gebaar aan. 
De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze 
kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart is nog geen 
doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze 
deze woorden kunnen lezen en maken. 
De kinderen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen: 

 eenlettergrepige woorden die beginnen met ‘sch’, zoals: schoen, schuilt; 

 eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘ng’: ring, slang; 

 eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘nk’: bank, klank; 

 eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘d’: koud, hard; 

 eenlettergrepige woorden die eindigen op ‘b’: web, krab; 

 eenlettergrepige woorden met een lettercluster vooraan én achteraan: dwerg, klant, blond. 

We zien dat de kinderen thuis nog niet allemaal gebruik maken van Veilig Leren Lezen thuissoftware. Mocht 
u problemen ondervinden in het aanmelden/gebruik van de software, dan bent u altijd welkom om uw vraag 
te stellen. 

Vanaf 30 september werken we al aan het 
thema ‘vervoer’. Dit thema is voornamelijk 
in het Engels. Wij sluiten hierbij aan op de 
Kinderboekenweek. De thematafel in de 
klas begint steeds meer vorm te krijgen en 
de kinderen komen enthousiast met 
verschillende voertuigen binnen. 
Tijdens de opening van de Kinderboeken-
week zijn alle kinderen op de leestrein 
gestapt en hebben met hun favoriete boek 
deelgenomen aan een parcours.  

Graag wijzen we u op de informatie over de Kinderboekenweek. U bent morgen welkom om met uw kind 
boek(en) uit te kiezen in ruil voor een waardebon. 
Na de herfstvakantie starten we met blok 4 van rekenen. In dit blok leren kinderen de begrippen ‘erbij’ en 
‘eraf’ en het plus- en minteken in de buscontext. De kinderen kunnen ook getallen tot en met 12 splitsen in 2 
getallen. Kinderen kunnen tellen tot en met 12 in huppen van 2 en kinderen zoeken de plattegrond bij een 
getekend blokkenbouwsel en noteren hoogtegetallen. Zoals u ziet hebben we het gezellig druk! De kinderen 
willen u graag vertellen waar we mee bezig zijn en u bent welkom om een kijkje in de klas te nemen. 
 

Groep 6/7 B  
 
Levelwerk op dierendag in groep 6/7 B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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 

Maandag 21 oktober: Luizenpluizen locatie Weldsehei 

Donderdag 24 oktober: Vergadering Schoolraad; Weldsehei, aanvang 19.30 uur 

Vrijdag 25 oktober: Luizenpluizen locatie Kanteel 

 

JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN 
Fiep (4A), Luca (8B), Willem (5A), Nikki (KA), Melody (6/7B), Daan (7/8A), Bianca Engel (3A),  
Riley Cabarroguis (5A), Genesis (3B), Jelle (KB) 

HARTELIJK GEFELICITEERD! 
  
BIJLAGE 
Info over het Sportgala 2019 
 

 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

