
 
 

 
Cahierke nummer 35, jaargang 33, d.d. 03-06-2021 

 
VANUIT DE DIRECTIE 
 
Toetsen 
De komende weken worden in alle groepen de citotoetsen weer afgenomen. Doorgaans vinden deze in de 
ochtend plaats. Houdt u rekening met afspraken bij de huisarts of tandarts dat deze niet in de ochtend 
plaatsvinden? 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Groep 3A 
De laatste periode van dit schooljaar is ingegaan! Jeetje wat is dit jaar voorbij gevlogen; wat was het een 
bijzonder jaar... Uw kinderen hebben het geweldig gedaan, dit schooljaar! Wij zijn ontzettend trots op wat ze 

geleerd en bereikt hebben, wat zijn ze gegroeid. Niet alleen in hun ontwikkeling trouwens 😉 

Deze periode maken we er samen hele gezellige weken van.  
De laatste viering plannen we in één van de laatste schoolweken; we vieren dan ons letterfeest. Hierover 
volgt te zijner tijd meer info. De eerder genoemde datum komt te vervallen. Ook vieren we de verjaardag van 
juf Evy en de verjaardag van juf Birgit. Ook hiervoor volgt nog een datum.  
 
Naast alle gezelligheid werken we natuurlijk super hard. Met Veilig Leren Lezen starten we met de laatste 
kern. Deze kern zal vooral in het teken staan van lezen, heel veel lezen. Ook zijn we gestart met Estafette. 
Deze methode komt vanaf groep 4 uitgebreid aan de orde, maar we maken er vanaf nu al kennis mee. Het 
draait bij Estafette vooral om het technisch lezen, lees strategieën eigen maken en woordenschat.  
Ook de rekenmethode is bijna afgerond. We gaan daarna automatiseren en vooral verhaalsommen 
oefenen.  
Tot slot zijn we inmiddels gestart met de AVI en DMT, later volgen ook de Citotoetsen begrijpend lezen, 
rekenen en spelling. De uitslagen hiervan bespreken we tijdens het laatste rapportgesprek.  
 
 

Hoera! Wij verschillen van elkaar! 

Ontdek wat de ander vindt. 



Lego gezocht! 
Om wat meer variatie in de bouwhoek van groep 3 aan te brengen zijn we op zoek naar lego. 
Heeft u nog iets voor ons liggen, dan mag dit naar groep 3 op de Weldsehei gebracht worden. Alvast heel 
erg bedankt! 
 
Groep 4A 
Dikke bomen speurtocht 
Afgelopen week hebben we met de groep een speurtocht gedaan naar dikke bomen. In een wandeling van 
bijna 2,5 km kwamen we enkele dikke en mooie bomen tegen.  
Na goed gemeten te hebben, bleek de dikste boom bijna 3,5 meter in omtrek. 
De antwoorden van het meten gaven ons de oplossing van een letterraadsel: BRAVO 
Het was een leuke, interessante wandeling, 
waarbij zowel bewegen, spelen, de natuur, als 
rekenen aan bod kwam.  
 
Tussendoor hebben we ook nog even heerlijk 
gespeeld in een speeltuin die we ontdekten. 
 
Viering 
In het begin van het schooljaar hebben we de 
vieringen voor dit schooljaar gepland.  
Voor groep 4A staat vrijdag 18 juni om 11.30 uur 
in het schema. 
Wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen is 
nog niet bekend, maar de datum en tijd kan in 
elk geval al in de agenda gecontroleerd of gezet worden. 
Later volgt meer informatie. 
 
Meester Bas 
 
Groep 6A 
Deze week zijn we gestart met het maken van de laatste Cito- toetsen van dit 
schooljaar. De komende twee weken gaan we hiermee verder. Het gaat om de 
volgende onderdelen: AVI en DMT, rekenen, tempotoets rekenen, spelling en 
begrijpend lezen. Deze toetsen worden allemaal afgenomen op de ochtenden. De 
uitslagen worden weer ingevoerd in Parnassys en komen mee naar huis op 2 juli, 
samen met het leerlingverslag van uw kind. 
                    
Vandaag was het een gezellig feest in de klas. Een spannende quiz en een leuke film waren de 
hoofdactiviteiten. Natuurlijk hebben we ook wat lekkers gegeten en gedronken en zijn we naar buiten 
gegaan. 
Voor 15 juni staat er een viering gepland voor onze groep. Maar zoals ik in het vorige Cahierke al aangaf, 
willen de kinderen graag laten horen wat ze geleerd hebben bij de lessen ‘ukelele’ van de muziekschool. 

Daarom wordt de viering verplaatst naar donderdag 10 juni, van 11:30- 12:00 
uur. Meneer Marino, de leerkracht van Art4U, is dan in de klas. U zult trots zijn 
op de kinderen, want ze hebben enorm veel geleerd en hebben enthousiast 
meegedaan tijdens de lessen. Er zijn zelfs kinderen, die een eigen ukelele 
aangeschaft hebben, omdat ze het zo leuk vinden. Al met al een heel geslaagd 
project! 
                       

 
De komende weken gaan wij uiteraard ook tijd besteden aan het maken van 
een vaderdagcadeau. Daar gaan we weer wat moois van maken. 
Volgende week maken de kinderen de laatste toets van Meander. Om de 
topografie te kunnen oefenen krijgen de kinderen een blad mee naar huis. 
Daarna starten we met het laatste thema van Brandaan (geschiedenis): 
“Welvaart in Nederland” (de tijd na de Tweede Wereldoorlog tot nu). Zo 
ronden we steeds meer methodes af en is het einde van dit schooljaar alweer 
in zicht.                           
                    
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 10 juni: Viering groep 6A, 11.30u 
Donderdag 10 juni: Schoolraadvergadering, 19.30u  
Vrijdag 18 juni: Viering 4A, 11.30u 
 



JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Noor (6A) Joep (8A) Brody (KC) Quinty (KB) 

 
 
  
 
 

 
 

            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 
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