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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Een bijzonder jaar 
De komende weken sluiten we samen een bijzonder jaar af. Natuurlijk kijken we daarbij ook terug, maar we 
kijken vooral vooruit. Naar een fijne zomervakantie, die hopelijk weer wat ‘normaler’ is dan vorig jaar, en 
naar een nieuw schooljaar. Een nieuw schooljaar, met nieuwe juffen of meesters, nieuwe kinderen in de 
groep, of soms zelfs een hele nieuwe groep, met gewoon weer iedere week een W&Tles, en meteen aan het 
begin van het jaar de Heiackerdag, lekker op schoolreis! In de vakantie staan er ook wat werkzaamheden op 
de agenda bij beide locaties. Op de Weldsehei krijgt de bibliotheek een nieuwe plek, omdat groep 8B dit 
lokaal gaat gebruiken. Er komt in de gang een mooie nieuwe kastenwand, waar de boeken een plekje in 
krijgen. Op locatie Kanteel wordt er een nieuw ventilatiesysteem aangebracht om de luchtkwaliteit in de 
lokalen te verbeteren. Ook zijn we bezig met een ontwerp om de trappen te bekleden en onder de trappen 
mooie kasten te maken, waarin we ook werkjes van kinderen kunnen tentoonstellen. Mooie plannen dus. Ik 
houd u op de hoogte! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 

Musical groep 8   
Op donderdag 15 juli gaan we met alle kinderen de musical van groep 8 
bewonderen. In de Schalm mogen 150 kinderen komen kijken naar de musical. 

De groepen 1 t/m 3 van de Weldsehei en de groepen 1 t/m 4 van het 
Kanteel  
Deze groepen kijken de musical, net als vorig jaar, via een livestream op school 
in de eigen klas.  

De groepen 4 t/m 7 van de Weldshei en de groepen 5 t/m 7 van het Kanteel 
We verwachten deze kinderen om 13.15 uur in theater de Schalm om de musical van groep 8 te komen 
bewonderen. Uw kind wordt buiten voor de ingang van de Schalm opgevangen door de eigen leerkracht. 
Kinderen die overblijven lopen met de leerkrachten naar de Schalm. 
De musical ‘Wie heeft de rol’ begint om 13.30 uur en is ongeveer om 15.00 uur afgelopen. Na de musical 
wachten de kinderen samen met de leerkracht weer buiten voor de ingang van de Schalm om opgehaald te 
worden. De kinderen die naar de BSO gaan, worden door de BSO bij de Schalm opgehaald. U hoeft dit niet 
door te geven aan de BSO, dit hebben wij al gedaan.  

Wanneer kinderen uit de bovenbouw zelfstandig naar huis mogen vanuit de Schalm, dan moeten ze dat van 
tevoren aangeven bij de leerkracht.  
 
Leerkrachten van groep 8  

Groepen 3, 4, 5, 6 en 7  
Het online zomerboek Festival, een cadeautje van Uitgeverij Malmberg, is ontwikkeld voor kinderen van de 
groepen 3,4,5,6 en 7 die het leuk vinden om spelenderwijs extra te oefenen. Hieronder vindt u de link: 
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaar-
checklist/zomerboek-festival.htm 
  

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaar-checklist/zomerboek-festival.htm
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaar-checklist/zomerboek-festival.htm


 
NIEUWS UIT DE TAALKLAS 
Ook al lijkt het qua weer nog niet op een echte zomer, tóch werken wij volop over het thema zomer en 
ontdekken we steeds nieuwe woorden en termen. 
We tekenen wat wij denken dat bij de zomer hoort, benoemen alles wat we getekend hebben en kinderen uit 
groep 3 leggen de zomerwoorden op de letterdoos. Sommige oudste kleuters die bijna naar groep 3 gaan 
raken enthousiast en willen dat ook graag doen, dat is een goed teken. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van spelletjes kun je veel leren en het is lekker 
afwisselend, de kinderen hebben op deze manier niet 
in de gaten dat we ook volop met taal bezig zijn.  
We spelen bijvoorbeeld Mens erger je niet. De 
kinderen leren zinnen en woorden als: Wat zijn 
spelregels, tellen, jij bent aan de beurt, je moet een 
beurt overslaan, druk op de knop met de dobbelsteen 
erin, het duurt te lang, je moet het van hem afpakken, 
et cetera. 
  
Ook lachen we heel wat af als een leerling opeens 
tegen de rest zegt: “Ik zit nog in quarantaine”. (Hij 
bedoelt dat hij nog steeds 4 pionnen op het thuishonk 
heeft staan.) 

Als ze een medespeler van het bord gooien,  schateren ze het uit! Het is heel leerzaam en gezellig; een 
vorm van spelend leren. 
  
Met de kinderen van groep 7 bespreken ik de groepsverdeling en de eventuele emoties die daarbij komen 
kijken. Zo af en toe komt er eens een leerling uit hun groep meedraaien en hebben we weer hele andere 
gespreksstof. We schrijven een brief naar familie in Turkije en de Filipijnen waarbij we letten op aanhef, 
goede zinsbouw en de inhoud van de brief. Al met al komen we tijd te kort… 
  
Iedere dag maakt het mij weer vrolijk als ik met al deze kinderen mag werken en ze op deze manier wat 
meer Nederlandse taal bij mag brengen. 
  
Juf Michèle 
  
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Kleutergroepen 
Er wordt hard gewerkt in de kleutergroepen. De leerlingverslagen zijn uitgedeeld en de oudergesprekken zijn 
in volle gang. In de klassen wordt gebouwd, geknutseld, gerekend en er worden allerlei taalactiviteiten en 
spelletjes gedaan. Groep 2 is in groep 3 aan het oefenen en dat gaat heel goed! We kregen ook 
techniekles van meneer Martin.   
  



In groep KC is bovendien iets bijzonders aan de hand. In het kader van het thema summer, holiday en alles 
wat daarover ter sprake komt, zijn we bevangen door de voetbalkoorts! Een aantal meesters en juffen heeft 
een pool ingevuld en de stand is reuze spannend. Wij doen erg ons best om met de leerkrachten van locatie 
Kanteel bovenaan te eindigen. Meester Peter en juf Ellen doen heel erg hun best om op plaats 1 meester 
Bas te verslaan en tot nu toe lukt dat aardig! Vorige week hebben we allerlei kronen, vlaggen en teksten 
gemaakt en met trommels en sambaballen zijn we met lekkere Spaanse muziek naar alle klassen geweest 
om de boel wakker te schudden en om Spanje aan te moedigen. Dat had meteen resultaat: De Spanjaarden 
wonnen met 3-1 tegen Zwitserland! Dinsdagavond probeerden we Italië naar huis te sturen. Om Spanje 
weer te steunen hebben we een lied gezongen in het Nederlands en Spaans en Nina durfde 
zelfs wat Spaans te spreken! Dit lied stuurden we naar alle klassen op locatie Kanteel en ook naar 
Spanje. We hopen dat we goede berichten terug ontvangen! Daarna zijn we voor Engeland, want die 
moeten nog even in de finale komen! Zo leren we van alles over landen, kleuren, vlaggen, hoeveel punten 
meer of minder, de taal en winnen en verliezen. Hoewel het Spaanse team inmiddels, helaas, de terugreis 
naan Spanje mag gaan maken, blijft het nog even héél spannend!!   

Dansen in KC 
    Voetbalplezier in KC 

 
Groep 6A 
Het zit er alweer bijna op, het schooljaar. Wat is het snel gegaan en wat is er hard gewerkt. Alle kinderen 
sluiten het jaar af met een prachtige resultatenlijst. Ze hebben er dan ook heel hard voor gewerkt. 
De laatste weken gaan we nog besteden aan herhalingen en oefeningen in kopieerboekjes. Daarin zitten 
onderdelen, waar kinderen soms nog wat moeite mee hadden. Bij lezen zijn ze bezig met het maken van 
een eigen boek. In tweetallen verzinnen ze de inhoud van het verhaal en maken ze de illustraties. Er zijn al 
enkele boeken klaar. Leuk om te zien hoe enthousiast en goed hieraan gewerkt is. Daarna mogen de 
kinderen een door henzelf gekozen onderwerp gaan uitwerken. Ze mogen zelf bepalen hoe ze dit willen 
doen. Aan de hand van een woordweb en door henzelf opgestelde vragen maken zij een werkstuk. Er zijn 
ook kinderen, die ervoor gekozen hebben om een PowerPoint te maken, die ze later willen presenteren. Ook 
hier wordt met veel enthousiasme aan gewerkt. Ook bij taal werken ze samen of individueel aan een project 
uit het taalboek. Hoe ze dit uitwerken, kunnen ze zelf bekijken. De kinderen geven aan wanneer ze iets 
nodig hebben, waar ik voor kan zorgen. We zijn benieuwd naar de presentaties, daar gaan we van genieten! 
                     
Bij rekenen besteden we nog veel tijd aan het automatiseren en herhalen van lastige onderdelen. Vandaag 
hebben we de laatste toets van blok 12 gemaakt en is ook deze methode afgesloten. We zijn ook bezig met 
het laatste thema van wereldoriëntatie. Dat is het thema aarde en heelal van Naut (natuur en techniek). 

Weer een reuze interessant onderwerp 
voor de kinderen. Allerlei vragen en 
verhalen komen aan bod. Het ontstaan 
van de aarde is een vraag, die bij veel 
kinderen speelt. Leuk om te horen hoe ze 
daar zelf over denken. 
      
 

 
Het thema “Veldhoven 100 jaar” is uitgebreid aan bod geweest met foto’s en verhalen van 
vroeger. De kinderen vielen van de ene verbazing in de andere en smulden van de verhalen, 
ondersteund door foto’s, die ik over mijn eigen jeugd vertelde. In het kader van dit thema 
hebben de kinderen allemaal een tekening gemaakt voor een tijdcapsule. Ze moesten een 
tekening maken over Veldhoven over 100 jaar. Er zijn drie tekeningen uitgezocht, die samen met 
de tekeningen van andere kinderen van Veldhovense scholen in de tijdcapsule gaan. Over 
100 jaar worden deze tekeningen uit de capsule gehaald. Spannend allemaal! Het was dan 



ook moeilijk om de drie mooiste tekeningen te kiezen. Ze waren allemaal prachtig! We zijn er wel achter 
gekomen, dat er in korte tijd enorm veel kan veranderen. Alleen al door te kijken naar de periode vanaf het 
Veldhoven uit mijn jeugd tot Veldhoven in 2021.  
 
Komende week mogen wij met onze groep gaan kijken naar de musical van groep 
8 in de Schalm. Heel fijn, dat dat weer mogelijk is. Natuurlijk staan er nog allerlei 
andere activiteiten op het programma, om het schooljaar gezellig af te sluiten. 
Hopelijk werkt het weer mee, en kunnen we ook regelmatig buiten wat doen. We 
gaan in ieder geval voor een gezellige afsluiting van het schooljaar!!  

BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 8 juli: Oudergesprekken 
Donderdag 15 juli: Musical groep 8 

JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Pieter (7A), Zander (3A), Xana (KA), Jasmijn (8A), Lars (8A), Marijn (7B), Lena (KA), Kyan (5A),  
Mees (3A), Feona (7A), Italiana (KA) 

 
  
 
 
 

 
 
 

            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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