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VANUIT DE DIRECTIE 
 
BSO en TSO 
Zoals aangekondigd in de persconferentie afgelopen dinsdag, gaat de BSO weer open vanaf maandag. Hier 
heeft u van uw BSOaanbieder als het goed is al informatie over ontvangen.  
De TSO blijft nog tot de meivakantie zoals het nu is. Alle kinderen blijven op school tussen de middag en 
de groepen spelen gescheiden buiten. Er hoeft niet aangemeld worden bij Korein. 
Na de meivakantie zal de reguliere TSO weer opgestart worden. Hierover ontvangt u volgende week in het 
Cahierke meer informatie. 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
 
NIEUWS UIT DE TAALKLAS 

 
Nadat iedereen kennis heeft gemaakt met de 
pasgeboren kuikentjes die in de Taalklas op bezoek 
waren, kan ik vertellen dat ze groeien als kool! Je kent 
ze bijna niet meer terug... 

Toen ik de kuikens heb laten zien op school waren ze 
6 dagen oud. Ze hadden gele donsveertjes en kregen 
al kleine witte veren. Ook kon je de eerste aanzet van 
de vleugels al ontdekken. Afgelopen zondag heb ik 
nog een nieuwe foto van ze gemaakt. Ze wonen nu in 
een hok in onze garage totdat ze groot genoeg zijn en 
bij de grote kippen gaan wonen. De warmtelamp hangt 
nog boven hen, zodat ze het nog lekker warm hebben. 
Je ziet dat ze al grote poten hebben gekregen en dat 

de vleugels ook al een stuk groter zijn geworden. Ongelofelijk hoe snel dat gaat! 
Regelmatig maak ik een foto om te laten zien wat er allemaal al veranderd is. We zorgen heel goed voor de 
beestjes! 

Op zoek naar… 
Wie kan mij helpen aan een pauwenveer? Als u een veer heeft, die de weg naar school mag vinden, is het 
fijn als uw kind die af kan geven op school met de boodschap erbij dat de veer voor de Taalklas is. 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
  
Juf Michèle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroepen KA, KB, KC en KD 
Ondanks dat we buiten nog niet echt het lenteweer voelen, is het in de klas wel volop lente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We hebben mooie bloemen, vlinders en nu ook al bijen 
en mieren geknutseld. Het vrolijkt de boel op! 

 
De lentetaferelen van de groepen zijn van buiten ook te bewonderen. 
 
Volgende week gaan we aandacht aan het belang van sporten besteden, want vrijdag 23 april vieren we 
sportdag/Koningsdag. We vieren het dit jaar in een wat andere vorm, maar dat gaat de pret niet drukken.  
De kleutergroepen zullen op het schoolplein spellen spelen met de eigen groep. Let u erop om uw kind zoals 
gewoonlijk fruit en drinken mee te geven en makkelijk zittende kleding zodat ze goed kunnen bewegen? 
Nu nog duimen voor mooi weer! 
 
Kleutergroep KB 

 
 

In de klas zijn we naast het knutselen ook met het maken van 
mooie ‘lente-kralen-planken’ en het metselen van huizen bezig.  
 
Metselen is belangrijk voor het maken van een stevig huis of 
een ander gebouw. Kinderen leren hoe zij met de kleine 
bouwblokjes kunnen metselen naast een deuropening en hoe zij 
met kubussen en halve kubussen een schuin dak kunnen 
maken. Om het nog realistischer te maken kunnen de kinderen 
een dakkapel, schoorsteen en ramen toevoegen. 
Voor de klank/letter –b zijn al heel veel voorwerpen meegebracht, deze staan op onze klankkast. 
 

Groep 3/4 B, geschreven door Inge en Ana 
Wij zijn Inge en Ana en wij hebben voor levelwerk een waterorgel gemaakt. Van touw, plakband, glazen 
bekers, stiften, papier en ook een houten stok want aan die lange stok hangen de bekers.  

De bekers hangen met een touwtje aan de stok. Op de bekers zit een briefje met een nummer want dan 
onthoud je het liedje beter. In het bekertje zit water. We hadden ook stoelen met stoelnummers zodat het 
geen ruzie wordt.  



We hadden een schaar om tegen de bekers aan te tikken. 
Als je water in het bekertje doet dan wordt de toon laag als je 
er veel water in doet. Als je minder water erin doet dan wordt 
de toon hoger. 

        
Het waterorgel is genummerd zodat het liedje      
gemakkelijk kon worden gespeeld 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
 

 

 

 

     
 

De toeschouwers kregen een vaste plaats     Samenspel 
aangewezen 

Groep 7B 
Wij scoren goed in onze klas. We hebben het namelijk goed gedaan bij de cito M-7 toetsen en belangrijker 
nog: we scoren heel goed op ons streetveldje. We zijn nog maar net van de M-toetsen verlost of onze 
meester begint al weer over de volgende Cito’s. We gaan binnenkort de Entreetoets doen. Gelukkig pas na 
de meivakantie. Dan hebben we dus nog tot 25 mei de tijd om hard te leren om dan weer vol voor de scores 
te gaan. 

Zo lijkt het wel of dat wij in groep 7 niets anders doen dan hard studeren en toetsen. Dat hard studeren klopt 
wel een beetje, wij zijn harde werkers. Toch doen wij ook hele leuke dingen. Gisteren hebben we nog 
middeleeuwse spelletjes gespeeld en onze klas heeft het weerwolvenspel helemaal ontdekt. We hebben ook 
weer een begin gemaakt met onze tuin. We hebben het onkruid gewied en we hebben ‘chard’ gezaaid. In 
het Nederlands is chard overigens ‘snijbiet’, maar wij tuinieren in het Engels. We hebben binnen ‘tomatoes’ 
gezaaid en buiten hebben we ‘cauliflower’ geplant. 

Groeten, 
Groep 7B 

BELANGRIJKE DATA 
Dinsdag 20 april: Cito Eindtoets 
Woensdag 21 april: Cito Eindtoets 
Donderdag 22 april: Cito Eindtoets 
Vrijdag 23 april: Sportdag  
Dinsdag 27 april: Koningsdag; alle leerlingen zijn vrij 
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei: Meivakantie 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Riff (KA), Charlotte (7A), Nikki (7A) Rokayya (6A) 

 
 
  
 

 
 
 



            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 

 
                                             Facebook:  https://www.facebook.com/Heiacker 

http://www.heiacker.nl/
mailto:heiacker@veldvest.nl

