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VANUIT DE DIRECTIE
Maatregelen in verband met COVID-19
Vorige week zijn landelijke versoepelingen aangekondigd door de regering en vanuit de GGD zijn er nieuwe
adviezen voor scholen opgesteld. Wij hebben besloten naar aanleiding van de adviezen tot de herfstvakantie
nog geen veranderingen door te voeren. In het Cahierke voor de herfstvakantie zal ik u verder informeren.
Studiedag
Vandaag is er een studiedag voor alle leerkrachten. We zijn aan de slag gegaan met de groepsplannen en
de planning van de komende periode. Ook hebben verschillende leerkrachten een training gevolgd van
Textaid, een hulpprogramma dat kinderen met dyslexie op school gebruiken. Natuurlijk zijn er ook weer heel
erg leuke activiteiten bedacht in het Engels. Graag tot morgen allemaal.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Toverland
Volgende week dinsdag 28 september is het
eindelijk zover: het schoolreisje naar Toverland!
Wat hebben we er met z’n allen enorm veel zin in!!
De kinderen komen op de gebruikelijke tijd tussen
8.20u en 8.30u naar school en verzamelen in hun
eigen klaslokaal.
Ieder kind neemt een rugzakje (liefst voorzien van
naam) mee met daarin de lunch, eventueel wat fruit
en een (navulbare) drinkbeker. Een versnapering
tussendoor krijgen ze van ons. We hebben met de kinderen afgesproken dat ze wel snoepjes mee mogen
nemen, het is tenslotte schoolreis, Wel vragen we de hoeveelheid een beetje binnen de perken te houden en
in het groepje te delen,
Voor de jongste kinderen is het fijn als er een setje reserve kleding in de tas zit voor eventuele ongelukjes.
We hopen het niet nodig te hebben, maar een regenjasje is ook wel raadzaam om mee te nemen.
Telefoons en geld zijn niet toegestaan.
Om 9.00 uur vertrekken de bussen. De bussen voor de kinderen die op de locatie Weldsehei zitten,
vertrekken vanaf de Middelhei (bij de lokalen van de groepen 8). De kinderen van locatie ‘De Polders’
vertrekken vanuit het Kanteel.
Rond 15.30 uur vertrekken we vanuit Toverland. We verwachten rond 16.30 uur terug te zijn.
Deze tijd is geen exacte tijd vanwege mogelijke vertragingen door files onderweg.
Wij hopen op een heel gezellige en zonnige dag!!
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep KB
Afgelopen twee weken hebben we kennis gemaakt met de klank –k en nu met
de –i (spreek uit als in het woordje vis). We zijn nu al tot de ontdekking gekomen
dat we met deze twee klanken een woord kunnen maken, het woord –ik!

Verder hebben we alweer 2 verjaardagen mogen vieren in de klas, te
weten van Milou, zij was in de grote vakantie jarig en Femke, zij was
afgelopen vrijdag jarig. Gefeliciteerd dames!

Deze week zijn we gestart met het nieuwe thema ‘my body’. U leest
het goed, in het Engels. Dat is een makkie voor ons, want wat
kunnen de kinderen het al goed verstaan. Buiten het benoemen van
lichaamsdelen in het Engels hebben we het lied ‘Hoofd schouders
knie en teen’ in het Engels geleerd, ‘Head, shoulders, knees and
toes’.
We hebben sinds vorige week een nieuwe eerstejaars stagiaire. Ze heet Laura de Groot is 21 jaar en
studeert voor onderwijsassistent aan het Summa college in Eindhoven. Ze komt op de maandagen en de
dinsdagen in onze groep, welkom juf Laura!
Vandaag hebben de juffen en meesters een studiedag. Dat betekent een vrije dag voor de kinderen, maar
wij zijn hard aan het werk. Morgen nog een ochtend naar school en dan is het alweer weekend. Met het
vooruitzicht dat we volgende week dinsdag op schoolreis gaan naar Toverland is dat extra leuk.
Groep 3/4B
In groep 3/4B hebben we hard gewerkt. We hebben nieuwe letters geleerd,
letters geschreven, we hebben gerekend met blokjes en torens, we moesten
turven en zo nog veel meer.
Na dat harde werken mogen de kinderen een taak kiezen van het kiesbord.
De kinderen hangen hun naam bij het werkje wat ze willen doen en oefenen zo
nog even verder met rekenen of taal. Dit kan een spelletje zijn, bouwen, of
werken op de Chromebook.
De taken van het kiesbord veranderen steeds zodat we allemaal goed blijven
oefenen en steeds nieuwe dingen leren.
Ook hebben we al flink geknutseld. We hebben een verjaardagskalender, een
boekenlegger en een zelfportret gemaakt.
De juffen zijn trots!

Groep 6A
Vandaag kunnen de kinderen lekker genieten van een zonnige vrije dag. Heel veel plezier!
Volgende week donderdag gaan we starten met het project groepsvorming (“Iedereen hoort erbij”),
aangeboden door Brede School Veldhoven. In de sporthal wordt
sport en spel aangeboden, waarbij respect en rekening houden met
elkaar centraal staan. Deze lessen worden gegeven door
gespecialiseerde sportmensen. Naast deze lessen worden er ook
theaterlessen gegeven. In de klas worden activiteiten, oefeningen
en spellen met de kinderen gedaan, gedeeltelijk door iemand van
de Brede School Veldhoven en door de leerkracht.

Dit alles om de groepsvorming en de groepsdynamiek op een positieve manier te beïnvloeden. Het is een
intensief programma, dat daar heel veel aan bijdraagt. Hopelijk ervaren de kinderen dit ook op deze manier.
Tijdens de informatiemomenten afgelopen dinsdag hebt u het project in kunnen kijken.

Mocht u echter gedurende de komende tijd nog vragen hebben daarover, dan hoor ik die graag. De
komende weken houd ik u op de hoogte via het Cahierke.
Het eerste thema van Meander is
afgesloten met een toets, waarvan u de
resultaten in Parnassys kunt zien. Nu
gaan we starten met het eerste thema
van Brandaan (geschiedenis): Handel
overzee, waarin ook de VOC wordt besproken. Een interessant
onderwerp voor de kinderen.
Het is heel belangrijk, dat de kinderen thuis iedere dag lezen, zowel op woord- als op tekstniveau.
Een aantal kinderen heeft voor het woordlezen een boekje meegekregen, waarmee ze kunnen oefenen.
Het beste is om dit hardop te doen met bijvoorbeeld een stopwatch, zodat ze steeds hun eigen record
kunnen verbreken. De bibliotheek op school kan binnenkort ook weer ingericht worden, want de daarvoor
bestemde kasten in de gang zijn bijna klaar. Nu zijn de boeken nog opgeslagen in dozen en dus moeilijk te
vinden. Intussen hebben vrijwel alle kinderen ingetekend voor een spreekbeurt en een boekbespreking.
Deze worden in oktober opgestart.
De thematafel is nu nog ingericht in het thema van ‘100 jaar Veldhoven’. Het volgende thema voor die tafel
wordt ‘de herfst en seizoenen’. Zowel in het Nederlands als in het Engels gaan wij daar aandacht aan
besteden.
Groep 8B
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 weer even wennen aan het schoolse ritme, het tempo en de 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 weer regelmatig op het programma terug te vinden.
Informatieavond
Afgelopen maandag is de informatieavond geweest en we hebben u fijn weer een keer mogen verwelkomen
in de klas.
Vooraf kon de informatie die verstuurd was in de Parro-app al bekeken worden en in de klas hebben uw
kinderen ook laten zien en verteld wat we allemaal doen en hebben wij nog vragen beantwoord.
Zoals al besproken komt ook de informatie voor het kamp snel uw kant op.
Voor meer informatie, vragen of gewoon even een praatje maken, is iedereen natuurlijk van harte welkom.
Maakt u dan nog wel even vooraf een afspraakje via de mail:
Bregje Vankan: b.vankan@veldvest.nl
Bas van der Hijden: b.vanderhijden@veldvest.nl
Juf Bregje en meester Bas
BELANGRIJKE DATA
Donderdag 23 september: Studiedag
Dinsdag 28 september: Heiackerdag
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Bram (6/7B), Julia (4A), Angelina (3/4B)

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

