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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Vervanging Zwangerschap Evi Smit (groep KA) 
Vanaf 14 december gaat Evi thuis werken tot haar zwangerschapsverlof op 23 januari ingaat. Aansluitend 
aan het zwangerschapsverlof is Evi voornemens om ook ouderschapsverlof op te nemen tot aan de 
zomervakantie. Vanaf 14 december is juf Ingrid op maandag en dinsdag in groep KA en op woensdag, 
donderdag en vrijdag is juf Kora in de groep. Kora is bekend bij de kinderen en binnen onze school. Ze heeft 
al vaker bij ons vervangen en gaat met veel plezier in groep KA werken vanaf 14 december. 
 
Nieuwe aula 

De aula op de Weldsehei is bijna klaar!  
Vandaag nog een klein voorproefje en hopelijk (eind) volgende week helemaal klaar  
om te showen en in gebruik te nemen.  
Volgende week gaat ook de schilder aan de slag op de Weldsehei, met muren, deuren en 
natuurlijk de aula! 
 
 
 

Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Vanuit de oudercommissie 
Het schooljaar is in volle gang en we hebben inmiddels ook al een aantal evenementen achter de rug, 
ondanks Covid-19. Zoals eerder al gemeld hebben wij als oudercommissie besloten om dit schooljaar te 
werken met een begroting die vergelijkbaar is met die van afgelopen schooljaar. Dit betekent dat ook de 
ouderbijdrage gelijk blijft, namelijk € 33,- per kind. Dit geld hebben wij hard nodig om al die geweldige 
evenementen voor de kinderen te kunnen organiseren. 
 
Dus bij deze het verzoek om de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk over te maken op NL50INGB0007288185 
ten name van:  OUDERVERENIGING BASISSCHOOL DE HEIACKER. Vergeet niet om de naam en klas 
van de kinderen te vermelden. Alvast bedankt! 
 
Namens het bestuur, 
Paul Hover 
Penningmeester 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Taalklas 
Wat heerlijk om de kinderen te zien glunderen als we het over de intocht van Sinterklaas en de Pieten 
hebben. De kinderen zijn enthousiast en raken niet uitverteld. Soms trekt een kind de mantel van Sint aan en 
zet zijn mijter op.. Een ander kind geeft de staf aan en zo voelen ze zich al gauw Sinterklaas. Tijdens het 
verkleden benoemen we alle onderdelen en krijgen andere kinderen van de groep de rol van Piet. 
Ondertussen zingen we; 
Lieve Piet, wie-de-wie-de-wiet 
Ik hoor je wel maar ik zie je niet 
Wil je Sint de groeten doen? 
Gooi wat in mijn lege schoen. 



 
Of we zingen:  
Sinterklaas kapoentje, 
Gooi wat in mijn schoentje 
Gooi wat in mijn laarsje 
Dank u Sinterklaasje. 
  
Ook zingen we: 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje al aan 
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan 
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer 
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer 

   
Woorden als: de Sint, de 
Piet, de schoen, de 
stoomboot, de staf, de 
pepernoot, de zak, het 
snoepgoed, de wortel, de 
pietenmuts, de mijter, het 
dak, de schoorsteen, de 
openhaard, het grote 
boek van Sinterklaas 
enzovoorts, komen zo 
spelenderwijs aan bod. 
 
De kinderen uit groep 3 
mogen zich ook 
verkleden en ook zij 
genieten volop. Deze 
kinderen leggen woorden 
op de letterdoos. 
 
 
 
 
 
 

 
Met de twee kinderen uit groep 7 bespreken we wat een surprise is. Dit is nieuw voor de meisjes omdat 
Sinterklaas niet in hun thuisland komt. We kijken samen een YouTube filmpje over hoe je een surprise kunt 
maken en vertellen dat een surprise geheim is en dat je er tegen niemand over mag vertellen. In de 
komende weken check ik steeds even hoe het gaat met het maken van de surprises en kan ik hen wellicht 
ook helpen met het gedicht. We genieten van het enthousiasme van de kinderen. 
  
Juf Michèle 
 
Groep KC 
Sint is weer in het land en dat hebben wij ook gezien! De gangen zijn overal mooi versierd, met dank aan de 
ouders van de Sintcommissie. We zijn begonnen met het maken van prachtige kronen. Je mocht kiezen: een 
paardenkroon, een Pietenkroon of een Sintkroon. We hebben een tekening van Sinterklaas gemaakt in ons 
plakboek en we zijn heerlijk aan het spelen in onze sinterklaashoek. Het kasteel is omgebouwd tot het 

‘Spaanse Castillo’ van de Sint. Hij heeft er zijn eigen 
kantoor, een inpakmagazijn, de stoomboot ligt er 
naast en we hebben een gezellig open haardje waar 
de schoen gezet kan worden. We oefenden tijdens 
de rekenles hoe we inpakpapier moesten meten om 
een pakje goed in te pakken. De Sint heeft zijn grote 
boek over KC en al snel moest dat worden gevuld 
met brieven en tekeningen van of aan de Sint. Hoe 
gaan we dat regelen? Al snel kwam het idee van een 
brievenbus vastgemaakt aan het kasteel. Daar wordt 
nu post ingestopt, de Pieten en Sint halen die op en 
beantwoorden de post met een pakje of een brief 
terug. Er wordt heel enthousiast geschreven en 
getekend.  



Fonetisch worden de wensen opgeschreven en de Sint kon de hoeveelheid post per werkles niet meer aan!  
We maakten nieuwe afspraken: 1 brief per kind per werkles. We dachten na hoe de Sint en Pieten konden 
weten bij wie ze het pakje moeten gaan bezorgen.  
Met een klassenlijst of onze naamkaartjes proberen we de naam op het pakje te schrijven. Verder stempelen 
we woorden, maken Sint-sudoku’s, tellen neppepernoten, zoeken 2 dezelfde boten bij elkaar, rijmen er op 
los en dansen en zingen enthousiast samen. Wij hebben er zin in!! 
 

 
 
 

KC helpt meneer Ad, bij het opvegen van de 
bladeren 

 
Groep 3A 
De leukste tijd van het jaar is weer aangebroken; de Sint is weer in het land! 
De klas is prachtig versierd en alle kinderen hebben volop verhalen verteld over het weekend en de 
aankomst van de Sint. Ook zijn we deze week gestart met een nieuwe weektaak, uiteraard ook in het teken 
van Sinterklaas. 
Daarnaast krijgen de kinderen deze week belangrijke post mee naar huis; namelijk over de boekpresentatie.  
De kinderen zijn zo enthousiast bezig met boeken en lezen dat we na de kerstvakantie boekpresentaties in 
de klas gaan geven. De uitleg hierover krijgt u via de kinderen. 
We verheugen ons op de mooiste boeken en nu genieten we van deze ontzettende leuke tijd!  
 
Groep 4A 
In de klas! 
De eerste weken na de vakantie heb ik helaas moeten 
missen, maar dankzij juf Ingrid en juf Ilse kon alles 
doorgaan en zijn we weer goed gestart! 
De herfstvakantie zit er dus al weer even op en we gaan 
nu weer een gezellige en drukke periode tegemoet! Er 
staan verschillende activiteiten in het teken van 
Sinterklaas en Kerst op het programma. Hoe en wat, dat 
hoort u nog. Verder gaat de komende periode het eerste 
rapport van dit schooljaar mee naar huis (vrijdag 4 
december) en daar zijn we dus nog flink voor aan het 
werk. De oudergesprekken hiervoor worden dan gepland 
en ook hierover krijgt u nog bericht. 
 
 
Muzieklessen Art4U 
Zoals eerder al aangegeven komt er elke week een docent 
van de muziekschool om muzieklessen te verzorgen in de 
groep. De kinderen doen vol overgave mee en zijn erg 
enthousiast over de lessen. Naast de foto’s bij dit bericht 
zijn er ook foto’s en filmpjes terug te vinden via het account  
van uw kind in Teams. 
 
Meester Bas 
 
 
 
 
 



 
 
Groep 6A 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de viering van volgende week vrijdag. In de jaarplanning 
staat een begintijd van 11.30 uur, maar ik wil iets eerder starten: om 11.15 uur. Via Teams bent u welkom in 
‘Museum De Heiacker’. Er is van alles te zien en te horen over allerlei uiteenlopende onderwerpen.  

                 
Deze week hebben we lootjes getrokken voor het 
maken van een surprise voor het sinterklaasfeest 
op donderdag 3 december. Voor veel kinderen is 
dit de eerste keer, dat ze een surprise gaan 
maken voor een klasgenoot. Daarom leg ik even 
in het kort uit wat de bedoeling is. Alle kinderen 
hebben op hun lootje gegevens ingevuld die 
gebruikt kunnen worden voor de surprise. De 
kinderen gaan voor elkaar wat knutselen. Het onderwerp en de inhoud kunnen 
iets te maken hebben met de gegevens op het lootje. In het knutselwerk wordt 
een cadeautje ter waarde van €2,50 verstopt of verwerkt, samen met het zakje 

kruidnoten, dat de kinderen mee naar huis hebben gekregen. In verband met de coronaregels mag er geen 
ander snoepgoed in de surprise verwerkt worden. Als de surprise klaar is, moet deze ingepakt worden, met 
een vuilniszak er omheen. Zo kunnen de kinderen van elkaar niet zien wat ze hebben gemaakt.  
Aan de buitenkant van de zak wordt een zelfgemaakt gedicht in een envelop zonder naam geplakt. De naam 
staat boven het gedicht, zodat je aan de buitenkant niet direct ziet voor wie het is. Als er vragen zijn kunnen 
de kinderen altijd bij mij terecht. U kunt eventuele vragen ook naar mij mailen. Heel veel plezier bij het 
maken van de surprise! Wij kijken er allemaal erg naar uit en zijn benieuwd naar alle creaties!    
                   
Tijdens de weektaak werken de kinderen de komende weken aan allerlei opdrachten, die te maken hebben 
met Sinterklaas. Voor taal staat ook een leuke opdracht op de agenda! De kinderen interviewen een van hun 
ouders over hun beroep. Tijdens taal hebben wij geleerd hoe je een interview kunt maken en afnemen. Bij 
Meander hebben wij het in het tweede thema gehad over beroepen. Zodra uw kind de vragen heeft 
gemaakt, zal hij/zij dit interview afnemen thuis. Het is heel fijn wanneer u hier samen met uw kind aandacht 
aan kunt besteden. Als het interview is afgenomen komt het weer mee terug naar school, zodat de kinderen 
er op school over kunnen vertellen. Veel plezier en hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Groep 8A, geschreven door Floor 
 
Wij hebben vrijdag een viering gehad, dat was op teams door corona. We hebben laten zien wat we hebben 
gemaakt, zoals een papier-maché schilderij. We hebben ook bomen laten zien die we tijdens crea hebben 
gemaakt, met verschillende kleuren hebben we mooie bomen gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We hadden ook een groepje dat iets vertelde over de Engelse jotter daar zaten Engelse opdrachten in. Het 
laatste groepje ging iets laten zien van W&T wetenschap en techniek daar gingen ze aan de slag met Osmo 
en de micro bit. Met de micro bit kan je dingen programmeren en met Osmo kun aan de hand van blokjes 
het beestje laten lopen en een parcours laten af legen. De hele presentatie was in het Engels gedaan. 
 
Groetjes Floor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN  
Sophie (7A), Hannah (4A), Guus (3/4B), Jorn (4A) 
  

  

   
 
 

 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

