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VANUIT DE DIRECTIE 
 
Herfst 

Na een fijne herfstvakantie zijn we weer goed gestart in alle groepen. De herfstsfeer is in 
de school ook goed te zien! Er wordt geknutseld, verzameld en gewerkt rondom de 
herfst. 
In de kleutergroepen is het thema ‘Ridders en kastelen’ nog steeds 
actueel. De kinderen krijgen er geen genoeg van!  
 
 

Wist u dat u nog steeds een afspraak met de leerkrachten (van alle groepen) kunt 
maken om na schooltijd in de klas(sen) te gaan kijken naar het werk van uw kind? U 
bent van harte welkom! 
 
Herhaling afspraken corona 
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve: 

 als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona, zoals koorts, benauwdheid, veelvuldig 
hoesten of (plotseling) verlies van reuk en smaak; 

 als een huisgenoot van het kind last heeft van koorts of benauwdheid;  
 als het kind een huisgenoot is van iemand met corona. 

Wat betreft het volgen van de online lessen, merken we dat soms ook leerlingen 
die echt niet fit zijn, mee willen doen aan de online lessen.  

 Kinderen die niet fit genoeg zijn om naar school te komen, kunnen ook 
niet deelnemen aan de online lessen. De enige uitzondering hierop betreft 
kinderen die alleen last hebben van veelvuldig hoesten en/of last hebben 
van verlies van reuk en smaak.  

 Kinderen die thuis zijn vanwege een gezinslid met koorts of benauwdheid, 
of een gezinslid met corona, kunnen uiteraard wel deelnemen aan de 
online lessen. 

 Wilt u bij de afmelding (telefonisch of per email) duidelijk vermelden wat de reden is van afmelding? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

Schoolontbijt vrijdag 6 november  
Vrijdag 6 november ontbijten we op school!  
In de week van het Nationaal Schoolontbijt staan wij stil bij gezond 
ontbijten.  
Dit jaar wordt het ontbijt verzorgd door school in samenwerking met 
het Nationaal Schoolontbijt. We ontbijten op vrijdag 6 november om 
8.30 uur in de klas.   
  
We willen de kinderen vragen om in de week van 6 november een 

bord, bestek (ook een lepel), een kom (voor eventueel yoghurt et cetera.) en een 
warmtebestendige mok/beker mee te nemen in een tasje, voorzien van naam.   
 
Tijdens het schoolontbijt houden we rekening met de coronamaatregelen. Er zal geen ouderhulp zijn en de 
leerkrachten zullen de spullen met handschoentjes aan verdelen en smeren.  



 
 
Spreekuur Centrum voor Jeugd en Gezin 

Tijdens het CJG spreekuur van maandag 2 november kunnen 

ouders/verzorgers telefonisch contact opnemen met Jesse van Keersop. U 

kunt Jesse vragen stellen over allerlei onderwerpen, zoals: gezondheid, 

groeien, weerbaarheid, spelen en vrije tijd, vrienden maken, pesten, gamen, 

puberteit, echtscheiding, ingrijpende gebeurtenissen, opvoed- en 

opgroeivragen, et cetera.  

Jesse is van 8.30 uur tot 9.30 uur telefonisch te bereiken op nummer: 088 0031 198  
  
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 

Wetenschap en technologie 
In de periode voor de herfstvakantie zijn alle groepen bezig geweest met maak-lessen.  
In de kleutergroepen hebben de leerlingen bruggen ontworpen zodat de kabouters droog aan de overkant 
van de rivier konden komen. In de les daarna zijn ze bezig geweest om de hoogste toren te maken, zodat de 
kabouters boven de wolken konden kijken. Ze hebben hierbij met verschillende materialen kunnen werken 
en verschillende bouwconstructies uitgeprobeerd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In de groepen 3 t/m 8 hebben de leerlingen papier- en ballonrakketten gemaakt en een eigen vliegtuig 
ontworpen en gebouwd. Er werden natuurlijk wel eisen aan het vliegtuig gesteld. Het moest kunnen zweven 
en het moest van kosteloos materiaal gemaakt worden. Uiteindelijk hebben alle groepen onderling een 
wedstrijd gehouden over welk vliegtuig het verste vloog en welk vliegtuig er het origineelst uitzag.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Kleutergroepen 
Groep KA en KB 
In groep KA is Mika gestart en in groep KB zijn Lev en Ijun deze week gestart. Welkom Mika, Lev en Ijun! 
 

Groep KC 
Voor de herfstvakantie lieten we tijdens een online viering 
samen met groep 3 /4 B via Teams zien welke liedjes en 
dansjes we geleerd hadden. In de klas wordt al weken 
heel hard gewerkt aan ons thema over ridders, 
jonkvrouwen en kastelen. We kregen in de klas bezoek 
van een man uit vroegere tijden die nog nooit had 
gehoord van een vork, een telefoon of een digibord. Een 
prachtige jonkvrouw en een statige kasteelheer met een 
grote trom 
kwamen op 
locatie Kanteel 
een lied uit 
vervlogen tijden 
zingen, een smid 

ging daarna smeden en wij mochten komen kijken. In de klas 
bouwden we een kasteel met glas in lood ramen en natuurlijk een 
ophaalbrug. In de kasteelhoek wordt regelmatig een groot banket 
gereed gemaakt en aan een lange tafel opgegeten. Ook gooien 
ridders met pijltjes, want zij moeten tenslotte wel blijven oefenen! We 
knutselden schilden, helmen en mutsen en leerden ook een aantal 
Engelse woorden.  
We luisterden naar versjes op rijm over een nieuwsgierig prinsesje, 
Koeleloertje, het driftige koningszoontje en het koningszoontje, 
Hoempedoemp, dat jarig was. Op 6 november sluiten we ons thema 
af met een fantastisch ridderfeest.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gehoord: In de klas hebben we kastelen getekend. Een leerling tekende een bel bij de poort. De juf vraagt  
of ze vroeger een bel hadden naast een kasteelpoort. O nee, toen nog niet want ze hadden toen ook nog 
geen elektriciteit. Er was dus geen bel en ook geen telefoon. Een andere leerling die erbij staat zegt: “Hoe 
bestelden ze dan de pizza’s?” 
 
Groep 3/4B 
Voor de vakantie hebben we kunnen genieten van een 
gezellige viering. Wat waren de juffen trots. Met veel 
enthousiasme hebben de kinderen als echte 
toneelspelers het toneelstuk van ridder Koen en ridder 
Martijn opgevoerd. Helaas was de techniek nog niet 
optimaal daarom hierbij enkele foto’s van de viering. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 4A 
Muzieklessen Art4U! 
Vanaf deze week zijn de muzieklessen van Art4U in de klas weer begonnen.  
Elke dinsdag zal een muziekdocent tussen 13.15 en 14.00 uur de leerlingen 
AMV lessen komen geven. 
In de AMV-lessen maken kinderen op een speelse manier kennis met muziek. Deze lessen vormen een 
eerste aanzet tot actief muziek maken en zijn een directe voorbereiding op instrumentale lessen. De 
kinderen bespelen een klokkenspel en diverse slaginstrumentjes. Spelenderwijs zijn ze aan het werk met 
muziektheorie, luisteroefeningen, ritmische en melodische oefeningen. Ook de notatie komt aan de orde. 
Daarnaast worden gedurende de cursus instrumenten gepresenteerd. Hoe houd je het instrument vast? Hoe 
ziet het er uit? Hoe maak je de toon? Welke muziek kan je er mee maken? Wat vind je van het geluid? Dat 
zijn de vragen waar het om draait bij de instrumentkeuze. 
 

Schoolontbijt: 
Volgende week vrijdag, 6 november, staat het jaarlijkse schoolontbijt weer gepland. 
Helaas door de coronamaatregelen deze keer zonder hulp van ouders. We zullen 
gedurende de week regelmatig aandacht schenken aan het belang van een goed 
ontbijt en dit vrijdagmorgen ook gezellig samen gaan nuttigen. 
 
 
 

 
W&T lessen: 
Ook dit jaar worden de lessen wetenschap en technologie weer verzorgd door meester Martin. 
Voor de herfstvakantie zijn de leerlingen veelal met materialen bezig geweest, vanaf deze week is er gestart 
met een begin van programmeren. 
Met veel enthousiasme werd er al meteen gespeeld en ontdekt. 
 

  
 
Meester Bas 
 
 
 
 
 
 



 
Groep 5/6B 
Veldhoven danst! 

Onze groep heeft zich opgegeven voor het project Veldhoven danst! Dit 
dansproject zou tijdens de gymlessen plaatsvinden in de maanden november en 
december. Helaas kunnen we voorlopig geen gebruik maken van onze gymzaal. 
Op dit moment kijken we naar alternatieven om dit super leuke project toch door te 
laten gaan. 
                                                     
Rekenen 

In onze groep wordt dagelijks gerekend, een paar onderwerpen komen in deze periode 
steeds terug. In groep 5 zijn dat de tafeltjes van 1 t/m 10. Het is ons doel om deze 
keersommen allemaal geautomatiseerd te hebben voor de meivakantie. Onder 
automatiseren verstaan we dat kinderen een som binnen 4 seconden kunnen uitrekenen. Dat 
betekent dat kinderen een toets van 100 sommen (alle tafels door elkaar) binnen 7 minuten 
foutloos moeten kunnen maken. We werken daar heel hard aan en we gaan ervoor zorgen 

dat alle kinderen hun tafeldiploma gaan krijgen! 
 
In groep 5 en 6 is de klok heel actueel, ook de digitale klok hoort hier bij. Het 
valt op dat enkele kinderen nog veel moeite hebben met het kloklezen. We 
werken hier hard aan, maar het zou fijn zijn als u hier thuis ook wat aandacht 
aan schenkt.   
                      

Juf Julia 
Juf Julia is heel hard aan het werk om het praktijkgedeelte van haar stage aan 
de Internationale Pabo af te ronden. Ze zal in de maand november heel veel van 
de lessen voor onze groep verzorgen. 
Succes, Juf Julia! 

 
 
Schrijversbezoek en biebbezoek 

Op dit moment lopen er 2 projecten in onze klas die te 
maken hebben met de bibliotheek. Komende vrijdag 
komt Lucas van der Geest op school; hij schrijft 
kinderboeken. We hebben al wat informatie over Lucas 
gezocht, ook lezen enkele kinderen een boek van hem. 
We zijn heel erg benieuwd! 
 
 
Ook zijn we bezig met het biebproject ‘Find it!’ Deze 
serie van 5 lessen is bedoeld om kinderen uitleggen te 
geven over hoe ze een werkstuk/ spreekbeurt zouden 
kunnen maken. Er is veel aandacht voor de 
onderwerpkeuze, deelonderwerpen/deelvragen, het 
gebruik van mindmaps daarbij, het gebruik van diverse 
bronnen en nog veel meer. De eerste les is verzorgd 

door iemand van de bibliotheek 
bij ons in de klas. Les 2 
hebben we zelf gedaan. Les 3 
gaan we volgende week doen, 
daarvoor gaan we op dinsdagochtend naar de bibliotheek. Les 4 en 5 doen we dan 

weer in de klas. Een super leuk en heel leerzaam project. 
 
Groep 6A 
Na een weekje lekker relaxen zijn we weer met frisse moed begonnen aan de tweede periode van dit 
schooljaar. Dat wordt een periode met onder andere feesten, de eerste leerlingverslagen en onze viering op 

27 november om 11.30 uur. Helaas kunt u de viering 
niet meemaken in de school, maar kunt u de viering 
digitaal ‘bezoeken’. Vanuit de bibliotheek zijn we 
gestart met het project ‘Find it’. Hierover meer tijdens 
de viering… De kinderen maken een werkstuk over 
een zelfgekozen onderwerp.  
Hoe ze dit moeten doen, wordt stap voor stap 
besproken en uitgelegd in het projectboekje van Find it.  
 



Uw kind kan hier vast en zeker meer over vertellen. Het is de bedoeling dat de kinderen ook thuis informatie 
verzamelen over het gekozen onderwerp. Dit kan in allerlei vormen en op allerlei manieren, die aangeboden 
worden tijdens het project. Denk hierbij aan het verzamelen van voorwerpen, het vragen om informatie aan 
personen, boeken, flyers, foto’s et cetera. Verzameld materiaal mag mee naar school gebracht worden voor 
de presentatie op 27 november. Uiteraard wordt dit nog verder uitgewerkt in de klas. In het kader van dit 
project gaan we donderdag 5 november om 9.00 uur naar de bieb. We zijn dan rond 10.30 uur weer terug op 
school. Laat u verrassen door onze viering! 
                
Helaas kunnen wij voorlopig niet gaan gymmen in de gymzaal. De kinderen 
hoeven geen gymspullen mee te brengen naar school. Hopelijk blijft het weer een 
beetje redelijk, zodat we buiten kunnen sporten en spelen.  
 
Volgende week vrijdag hebben we het Nationaal Schoolontbijt op de agenda 
staan. We eten dan om 8.30 uur gezamenlijk in de klas. Op woensdag 11 
november heb ik een BAPO- dag, en zal juf Annemieke weer in de klas zijn. 
 
Het nieuwe thema van Engels is: ‘the weather’ en alles wat daarmee 
samenhangt. De thematafel wordt hiervoor opnieuw ingericht. 
                                    
 
BELANGRIJKE DATA 
Maandag 2 november: telefonisch spreekuur vanuit het Centrum voor Jeugd en gezin. 
Vrijdag 6 november: Nationaal Schoolontbijt 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK 
Anika (KB), Dexter (6A), Nova (KA) Caressa (3A) Maudi (3/4B), Aadhish (KA), Fabian (KC) Jamie (3A) 
 

  

   
 
 

 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/
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