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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Update zaken met betrekking tot corona 
We kunnen weer gebruik maken van de gymzaal. Uit een nadere analyse van de metingen van de 
luchtkwaliteit bleek er een overschrijding van de waardes te zijn geweest in een weekend, tijdens een 
sportevenement. Dit betekent dat wij weer veilig kunnen gaan gymmen. Er mag nog geen gebruik worden 
gemaakt van de douches. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
Vanuit het bestuur van de oudercommissie 
Vandaag hebben alle oudste kinderen een kaart mee naar huis gekregen 
namens het bestuur van de oudercommissie. Zoals in de tekst van de kaart is 
geschreven, zijn de jaarvergadering van de oudercommissie en de 1e 
commissievergadering helaas geannuleerd vanwege de maatregelen in het 
kader van Covid19. 
 
Wij nemen u graag alsnog op alternatieve wijze mee in de evaluatie van 
schooljaar ‘19/20 en het jaarplan schooljaar ‘20/’21. Op de kaart is 
beschreven hoe wij graag uw reactie of vragen ontvangen. 
Hier kunt u de evaluatie en het jaarplan op de website van De Heiacker inzien. 
Wij horen graag van u! 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 

 
Nieuws vanuit de taalklas 
Kleutergroepen 
De kleuters zijn volop aan het werk rondom het thema herfst. We genieten van alle geuren, kleuren en 
verschillende weerstypen en vertellen hoe we buiten lekker door de bladeren hebben gelopen en soms in 
plassen hebben gestampt. We vissen met takjes in de plassen en gooien bladeren omhoog om te zien hoe 
ze weer naar beneden dwarrelen.  
We vullen een doos met bladeren en nemen die mee naar binnen om ze aan een draad te rijgen en boven 
de groepstafel van de taalklas te hangen, zodat we de herfst ook lekker naar binnen halen. 
We bekijken de verschillen tussen de tamme en de wilde kastanje en bespreken dat je de kastanje met het 
puntje eraan, de tamme, op kunt eten. 
Ook tellen we de poten van een spin en zingen ondertussen de spin wie-de-win, de spin-wie-de-win. Onze 
schetsboeken staan nu vol met tekeningen over de herfst. De kinderen benoemen wat ze tekenen en we 
schrijven het erbij. Het filmpje dat ik maakte over een eekhoorn die een nootje oppeuzelt, brengt ons tot het 
zingen van: 
Eekhoorn, eekhoorn, met je lange staartje, 
Eekhoorn, eekhoorn, spring maar met een vaartje, 
Tikke takke tomen, roetsjjjjjj in de bomen… 

De kinderen genieten volop.  
Alma uit KA is nieuw in de taalklas. Welkom Alma!  Ook Ijun uit groep KB start binnenkort in de taalklas, 
welkom Ijun! 
 
 

https://www.heiacker.nl/De-school/40/Oudercommissie


De kinderen van groep KC die op locatie Kanteel naar de taalklas komen, weten ook al veel over de herfst  
en leren ook de veel voorkomende termen als: stop je jas maar in de zak aan de kapstok, leg je tas in de 
bak, ga maar op je stoel zitten, was je handen met zeep. Alle kinderen zijn verschillend en komen met een 
andere achtergrond op school; we sluiten daarbij zo goed mogelijk aan. 
  
Groep 3 
De kinderen hebben verteld wat ze in de herfstvakantie deden. We tekenen in de schetsboeken, leren 
woordjes die met de herfst te maken hebben en benoemen alles wat de kinderen zien of meebrengen. 
We sluiten ook aan bij het programma van groep 3 en bedenken woorden met de -ij, -h en –o en verwerken 
dit in ons schrift. Je ziet de kinderen rondkijken en zoeken naar woorden met die bepaalde letter! We lezen 
hakkend, plakkend en zoemend en maken oefeningen in het werkschrift. Wat zijn het toch toppers als je ziet 
hoe goed ze al kunnen lezen. De kinderen vragen zelfs of ze een stukje mogen voorlezen in de grote stoel 
van juf! 
 
Groep 7 
Met de twee kinderen uit groep 7 ben ik vooral bezig met het vergroten van de woordenschat. We nemen 
een actueel thema, zoals het Luizenpluizen. We maken zinnen en schrijven een nieuwe tekst (spelling komt 
hierbij dus ook aan bod). Een tekening maakt het helemaal af. 
Ook komt hun hobby, volleybal, aan bod. Waarom heb je voor deze sport gekozen? Waar en wanneer doe je 
dat? Hoe vind je het en wat heb je ervoor nodig? De leerlingen leggen zelfs de spelregels al uit in het 
Nederlands! Heel knap! Afgelopen weekend gingen ze langs de deuren bij hun buurtgenoten om Trick or 
Treat te spelen, hierbij kregen ze lekkers, dat ze in een zak verzamelden. Enthousiast vertelden ze op 
school over Halloween en dit verwerkten ze vervolgens in een tekst in hun schetsboek. 
We behandelen ook teksten uit ‘Weerwoord’ en breiden de woordenschat op deze manier nóg meer uit. 
Woorden en termen als: in gevangenschap leven, levensecht, optreden, iemand vervangen, onnatuurlijk en 
natuurlijk en ergens bezwaar tegen hebben bespreken we uitgebreid, ondersteund door afbeeldingen. Deze 
teksten bespreken we voordat groep 7 er mee aan de slag gaat. We noemen dat pre-teaching. 
Natuurlijk komt ook het thema herfst aan bod. 
 
Iedereen is enthousiast en geniet van de herfst. Ga lekker naar buiten en voel wat het met je doet... 
het is heerlijk herfstweer! 
Juf Michèle 
 
Groep KA 
Dit is de laatste week van ons thema ‘Ridders en kastelen’. We sluiten het thema vrijdag extra feestelijk af 
met een ridderfeest en ridderontbijt. Wilt u eraan denken om de kinderen een bord, beker en bestek mee te 
geven in een tasje voorzien van de naam?  
 
Vrijdagochtend hebben we een ridderfeest. We beginnen de dag met een ridderontbijt. Hiervoor maken we 
deze week mooie placemats en slingers om de klas te versieren.  
We gaan verschillende spelletjes doen zoals een paardenrace en 
riddermemory. We organiseren ook een dansfeestje in de klas.  
De kinderen hebben er heel veel zin in! 
 
Verder zijn we deze week buiten op zoek gegaan naar verschillende 
bomen. De kinderen kregen een zoekblad mee. Ze mochten een 
kruisje zetten bij elke boom die ze konden vinden. Dat waren er 
aardig veel! We genieten volop van de herfst. De kinderen vinden 
het heerlijk om buiten te zoeken naar mooie blaadjes of er lekker in 
te springen. Wat een leuk seizoen!  
 
Groep 3A 
Na een heerlijke week vakantie zijn we vorige week maandag weer vol enthousiasme begonnen.  
Heel veel kinderen hebben in de vakantie ontzettend veel gelezen, super knap! Hiervoor hebben zij een 
leuke beloning gehad.  
Vorige week donderdag is de eerste muziekles geweest van Art4U. Meester Sandor komt voortaan elke 
donderdagmiddag muziekles geven in de klas. Wat een feest!  
De afgelopen week hebben we de herfstsignalering afgenomen. Wellicht heeft u dat thuis gehoord? We 
hebben een woord- en letterdictee gedaan, een woordenschattoets op de computer, we hebben woorden en 
een tekst gelezen en de letterkennis is weer getest. De uitslagen hiervan vindt u in Parnassys. Ook in het 
rapport en tijdens de rapportgesprekken zal dit aan de orde komen.  



Natuurlijk is er ook tijd om lekker te bouwen, boeken te maken en zelfs van blokken kunnen wij woorden 
maken. We genieten volop in groep 3! 
 
Groep 5A 
In groep 5A zijn we flink bezig met het leren van de tafels t/m 10 en het leren van de klok zowel digitaal als 
analoog. Voor de vakantie hebben de kinderen van enkele tafels hun tafeldiploma kunnen halen. Het is fijn  
wanneer u thuis ook oefent met de tafeltjes en de klok. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de tafels 
goed worden geautomatiseerd.   
 
Morgen hebben we het schoolontbijt. We gaan gezellig in de klas eten. Fijn om dat in deze tijd samen te 
kunnen doen. Morgen mogen de kinderen een bord, bestek, een beker en een bakje meenemen. 
We hebben deze week al gesproken over hoe belangrijk het is om te ontbijten, hoeveel energie je er van 
krijgt en hoe goed je je dan op school kunt concentreren. Vanaf nu gaan ze allemaal heel goed ontbijten, 
riep een aantal kinderen!  
De afgelopen tijd hebben we in de groep veel Engelse activiteiten gedaan rondom het thema ‘My body and 
sports’. De kinderen kunnen al in een volle zin vertellen wat de namen zijn van de lichaamsdelen en welke 
sport zij het leukste vinden. Binnenkort gaan we starten met ‘My school and Sinterklaas’.  
Zoals u weet gaan we binnenkort starten met een gezamenlijk thema samen met de school in Finland. We 
will keep you posted!  
Vorige week en deze week spreken we met de hele groep elke dag over onze kwaliteiten. We doen dit aan 
de hand van het Kwaliteitenspel. De kinderen blijven bij zichzelf en kijken goed naar hun eigen gedrag. 
Daarnaast bespreken we wanneer het fijn is om een kwaliteit te hebben of wanneer juist niet. 
Het doel is dat we leren dat iedereen anders is, kwaliteiten heeft en dat we elkaar beter en anders leren 
kennen. Door dit spel komen ontzettende mooie gesprekken op gang. De kinderen leren al heel knap om 
zichzelf een spiegel voor te houden en hier samen over te praten. Door dit te vaker te oefenen, leren de 
kinderen hier nog beter mee om te gaan en gaan ze zich hierbij nog meer op hun gemak voelen. Praat hier 
gerust ook eens over met uw kind. Mocht u hier vragen over hebben, dan hoor ik het graag.  
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 12 november: Online vergadering schoolraad; 19.30 uur 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Najim (7A), Andor (3/4B), Jill (4A), Jonas (7A), Mitchell (5A) 
 

  
BIJLAGE 
Informatie vanuit Centrum voor Jeugd en Gezin 
 

 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

