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VANUIT DE DIRECTIE
Juf Romy is bevallen
Heeft u al gehoord dat juf Romy weer een prachtige zoon heeft gekregen? Hij heet Raff. Juf Romy, haar
man Erwin en grote broer Quinn zijn er heel erg blij mee! Gefeliciteerd!
Informatieavond
Aanstaande maandag en dinsdag vinden de informatieavonden van alle groepen plaats. Het algemene
gedeelte met informatie over de school en de leerresultaten kunt u vanaf maandagmiddag via een filmpje
bekijken. Maandag ontvangt u via de mail informatie hoe u dit filmpje kunt bekijken. De informatie over de
groepen en kennismaking met de leerkracht(en) vindt via Microsoft Teams plaats op de volgende
momenten.
Maandag 7 september 19.00 uur: groep KA, KB en KC
Maandag 7 september 19.45 uur: groep 5A, 6A en 5/6B
Dinsdag 8 september 19.00 uur: groep 3A, 4A en 3/4B
Dinsdag 8 september 19.45 uur: groep 7A, 7B en 8A
Voor groep 7A, 7B en 8A is het eerste gedeelte algemene informatie over het voortgezet onderwijs en de
route daarnaartoe. Daarna is er per groep de kennismaking met de leerkracht en de informatie over de eigen
groep.
Aan- en afwezigheid leerlingen
Regelmatig krijgen we de vraag hoe het ook alweer zit met wel of niet naar school komen als kinderen of
hun gezinsleden klachten hebben.
 Kinderen die hoesten, verkouden zijn, niezen, keelpijn hebben, benauwd zijn of koorts hebben,
thuis blijven. Ook kinderen die tijdelijk verminderde geur of smaak hebben, blijven thuis.
 Uitzondering zijn kinderen uit groep 1 en 2. Als zij alleen neusverkouden zijn, mogen zij wel naar
school.
 Heeft één van de gezinsleden koorts, of last van benauwdheid? Ook dan blijft het kind thuis.
 Zodra het kind of het gezinslid meer dan 24 uur klachtenvrij is, mag het kind weer naar school.
 Als een kind klachten krijgt op school, gaat hij/zij naar huis (wordt opgehaald door een ouder).
 U kunt uw kind ziek of afmelden door voor schooltijd telefonisch contact op te nemen met de school
of een mail te sturen naar heiacker@veldvest.nl.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Inloopspreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin
Dit schooljaar zal Jesse van Keersop elke eerste maandag van de maand aanwezig zijn op De Heiacker, in
het kantoor van Judith Aust. Het eerste inloopspreekuur vindt plaats op maandag 7 september van 8.30 –
9.30 uur. Tijdens deze CJG-inloop kunnen ouders/verzorgers en leerkrachten/ leid(st)ers binnenlopen met
vragen over allerlei onderwerpen, zoals: gezondheid, groeien, weerbaarheid, spelen en vrije tijd, vrienden
maken, pesten, gamen, puberteit, echtscheiding, ingrijpende gebeurtenissen, opvoed- en opgroeivragen, et
cetera. U hoeft zich voor het inloopspreekuur niet aan te melden.
Controle financiële administratie oudercommissie
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dan is het gebruikelijk dat we de controle doen van de financiële
administratie van de oudercommissie van afgelopen schooljaar (schooljaar 2019-2020).
Hiervoor zoeken wij 2 ouders / verzorgers die dit willen doen. Dit duurt ongeveer 1 uur. De datum zal in
samenspraak worden vastgelegd in de periode vóór 21 september 2020.

Als u hiervoor interesse heeft, stuur dan een mail met uw naam en contactgegevens naar
OCDBHeiacker@gmail.com. We nemen dan contact met u op.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
De kleutergroepen

Deze week hebben we in alle kleutergroepen de eerste les
W&T van meester Martin gehad. De kinderen genieten volop
van deze lessen. Ze hebben bruggen gebouwd.
Volgende week starten we met de nieuwe letter i (spreek uit -izoals in het woordje vis). Als uw kind thuis iets kan vinden met
deze letter, mag hij / zij dat meenemen naar school voor op
onze letterkast!
Volgende week maandag om 19.00 uur is de informatieavond
via Microsoft Teams. Na het inloggen kunt u in de agenda de
informatieavond vinden. U kunt dan om 19.00 uur op
‘deelnemen’ klikken om te starten.

Groep KA
Een heel leuk nieuwtje van juf Evi!
“Ik ben zwanger en verwacht begin maart ons eerste kindje. Dit heb ik vandaag ook verteld aan de kinderen
in de klas.”
Groep KB
Werk van de kinderen

We zijn goed van start gegaan. De kinderen zijn al aardig gewend aan elkaar en aan de juffrouw.
KB is een heel fijne groep; we gaan er dan ook een leuk jaar van maken!
We zijn begonnen met het thema ‘ik’. De kinderen kunnen al heel veel benoemen van zichzelf. Ondanks dat
we allemaal 2 ogen, 2 benen, 2 armen, een mond, neus, haren, handen et cetera hebben, zijn we allemaal
uniek. De kinderen kunnen lichaamsdelen niet alleen in het Nederlands benoemen, maar ook in het Engels!
Verder hebben we al verschillende liedjes geleerd in de afgelopen 2 weken. Nederlandse, maar ook Engelse
liedjes, zoals: Skeleton dance, Tijd om weer naar school te gaan en It is time to go to school again.

Gisteren hebben we de eerste verjaardag in de klas gevierd, Vincent is namelijk in de grote
vakantie jarig geweest. Gefeliciteerd Vincent!
Sanli heeft geoefend en zal maandag starten en Femke gaat binnenkort oefenen in onze groep, welkom!
Groep KC
- Op locatie Kanteel mogen alle kinderen die op maandag, dinsdag en donderdag thuis gaan eten als zij
terugkomen op school om 13.05 uur aan de voorkant van de school op de speelplaats wachten tot de bel
gaat. Daar is dan ook surveillance.
- Vergeet u niet uw kind gymschoenen mee te geven? We gaan weer gymmen!
- Gevraagd: onderbroekjes voor zowel meisjes en jongens. Wij hebben weinig extra onderbroekjes voor als
kinderen op school een ongelukje krijgen. Mocht u nog oude lange broeken voor meisjes hebben, dan
houden we ons ook aanbevolen!
Groep 3A
Inmiddels zijn er al bijna twee weken in groep 3 voorbij.
We hebben de letters i, k, m en s al geleerd.
Verder zijn we begonnen met het werken met een weektaak en het werken met het leescircuit.
Het circuit doen we na de leesles en daarin plannen we zelf het werk met een planbord (dat kenden we nog
van de kleuters). In het leescircuit zitten allerlei opdrachten die te maken hebben met lezen en rekenen.

Hier laten kinderen zien waaraan we zoal werken.
Zo werken Jake en Noëlla hier met splitshuisjes,
schreef Ruben een stukje voor op de lettermuur,
bouwt Milan een mooi kunstwerk, laat Julie haar
gemaakte verhaal zien en showt Jelle de lettermuur.

Groep 4A
In de klas!
Het schooljaar is ondertussen al weer enkele weken bezig en in de klas wordt er hard gewerkt.
Deze eerste weken is het soms nog wel even wennen aan het schoolse ritme, het tempo 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.

Praktische zaken:
Dinsdagavond 8 september, 19.00 uur, staat de informatieavond voor groep 4A gepland, online via Teams in
plaats van in de klas. Maandag krijgt uw kind van mij de informatie die besproken wordt al via een hand-out
mee, zodat u vanuit thuis gemakkelijk mee kunt kijken en vragen kunt stellen.
In dit pakketje vindt u ook (voor de zekerheid) de wachtwoorden van Teams nog een keer, zodat u in kunt
loggen.
Voor meer informatie, vragen of gewoon even een praatje maken, is iedereen van harte welkom. Maakt u (in
verband met de coronaregels die de school hanteert) wel even vooraf een afspraakje via de mail:
Bas van der Hijden: b.vanderhijden@veldvest.nl of
Ingrid Berg: i.berg@veldvest.nl
Meester Bas
Groep 3/4B
Na zes weken heerlijk vakantie vieren is hier een eerste
bericht van groep 3/4B. Het is even wennen in het begin,
maar we zijn goed van start gegaan en hebben al hard
gewerkt. De kinderen van groep 3 en 4 kennen elkaar al
van de kleuterklassen. Door de KWINK lessen leren we
elkaar nog beter kennen en vormen we een fijne groep. Er
zitten in totaal 26 kinderen in de klas: 13 jongens en 13
meisjes!
De kinderen van groep 3 hadden het woordje ‘ik’ al voor
de vakantie geleerd tijdens de wenmomenten en daarom
zijn we meteen verder gegaan en nu kennen we de letters i, k, m en s.
Daarnaast hebben we kennisgemaakt met Kim, Sim en Opa van het
Puddingboomplein. Zij beleven volop verhalen en helpen ons bij het
leren van de letters. Ook hebben we al gewerkt in ons nieuwe rekenboek
en geschreven in ons letter-schrijfschrift en ons cijfer-schrijfschrift.
De kinderen van groep 4 hebben kennis gemaakt met de leesmethode
Estafette en de taal- en spelling methode. Het taalthema gaat over onze
familie en we leren woorden die met familie te maken hebben.
Daarnaast leren we hoe je iemand beschrijft en wat een zin is en hoe je
die langer kunt maken. Bij de spellingsmethode horen spellingskaarten.
Hierop staan de spellingsregels die we leren en deze hangen we op in
de klas.

De verjaardagskalender hangt inmiddels ook in de klas en natuurlijk hebben we wat geknutseld voor juf
Romy. Helaas kunnen we nog niet gymmen in de gymzaal van Den Ekkerman. De gymles voor onze groep
is gepland op donderdagochtend van 10.00-12.00 uur. De kinderen hebben een sportbroek, t-shirt (turn of
balletpakjes mogen ook) en sportschoenen nodig. Wilt u die in een aparte tas op donderdagochtend
meegeven, zodra we weer kunnen gymmen in de gymzaal. De kinderen hoeven na de gymles nog niet te
douchen. Tijdens de online informatieavond op 8 september (19.00 uur) zullen wij nog meer vertellen over
de gang van zaken in groep 3/4. Wij hebben er heel veel zin in om samen te leren en te spelen en gaan er
een geweldig jaar van maken.
Juf Annemieke en Juf Angelina

Groep 8A, geschreven door Chris en Chasidy
In groep 8 hebben we een goede start gemaakt. We zijn al flink bezig met leren in de klas, met heel veel
plezier.
We hebben al leuke projecten gehad met Engels bijvoorbeeld: Titanic Tuesday, daar moesten we
BELANGRIJKE gebeurtenissen opschrijven in het Engels, maar wat ook leuk was is Fun Fact Friday toen
moesten we een leuk feitje over onszelf zeggen zoals: toen Chris 5 was tekende hij aardappelmannen.
We hebben ook een stuk Meander gehad over het Tropische Regenwoud dat wordt gekapt. De leerkrachten
die we hebben zijn: Meester Martin en Juf Tineke, zij maken ook grapjes tussendoor.
Onze oude groep 7A is samengevoegd met de oude groep 7B, dus we hebben nu 28 kinderen in de klas,
dus hebben we heel veel plezier met elkaar in de groep.
Chris en Chasidy.
BELANGRIJKE DATA
Maandag 7 september 19.00 uur: informatieavond in Microsoft Teams groep KA, KB en KC
Maandag 7 september 19.45 uur: informatieavond in Microsoft Teams groep 5A, 6A en 5/6B
Maandag 7 september: CJG-inloopspreekuur van 8.30 - 9 .30 uur
Dinsdag 8 september 19.00 uur: informatieavond in Microsoft Teams groep 3A, 4A en 3/4B
Dinsdag 8 september 19.45 uur: informatieavond in Microsoft Teams groep 7A , 7B en 8A
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN
Jorg (KC), Lara (6A), Cubano (KC), Sarah (5A), Sophie (7A)

BIJLAGE
Informatie vanuit de Brede School Veldhoven

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

