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VANUIT DE DIRECTIE
Douchen na de gymles
In het beleid van de school is opgenomen dat alle leerlingen vanaf groep 5 na de gymles douchen. Dit staat
ook vermeld in de schoolgids. Wij vinden het belangrijk om in het kader van hygiëne en gezond gedrag
kinderen te leren dat het belangrijk is om na het sporten te douchen. Het is niet de bedoeling om uitgebreid
te douchen, gewoon even goed afspoelen en afdrogen.
We merken dat enkele leerlingen en/of hun ouders dit een lastige regel vinden. Indien leerlingen er echt
problemen mee hebben, mogen zij in hun onderbroek of zwembroek douchen. Het is uiteraard wel de
bedoeling dat zij daarna een droge onderbroek aan doen. Indien de gymles aan het einde van de schooltijd
plaatsvindt, is het in principe ook de bedoeling dat alle leerlingen douchen. Voor groepen die aan het einde
van de schooltijd gymmen, kunt u met de leerkracht afstemmen dat uw kind thuis doucht in plaats van in de
gymzaal, als uw kind het heel lastig vindt.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Handige ouders gevraagd locatie Kanteel!
Aan het einde van vorig schooljaar is op school veel
lesmateriaal geknipt en gelamineerd door enkele ouders. Om
deze flinke klus af te ronden is er nog een stapel werkbladen
en spellen die uitgeknipt en gelamineerd moet worden. Wie o
wie zou ons op locatie Kanteel enkele keren willen helpen
deze klus te klaren. Uiteraard wordt weer voor koffie en thee
gezorgd!
Mocht u zin en tijd hebben laat mij het dan even via e-mail
weten. Alvast bedankt!
Meester Berty
b.kuijpers@veldvest.nl

Bereikbaarheid locatie Weldsehei en locatie Kanteel
Op 21 oktober (Weldsehei) en 4 november (Kanteel) zal tussen 8.00 en 10.00 uur geen telefoon en internet
beschikbaar zijn in verband met een migratie van XS4ALL naar KPN. Ziekmeldingen kunnen die dagen voor
8.00 uur en na 10.00 uur telefonisch en via e-mail worden doorgegeven.
Samen spelen op woensdagmiddag
Omdat het niet altijd vanzelfsprekend is dat kinderen worden uitgenodigd voor speelafspraken en feestjes,
kunnen kinderen hierdoor helaas in een isolement raken. Alle kinderen willen graag spelen met andere
kinderen. Wijkcentrum De Erikant (Heikant) wil kinderen van 5 tot 9 jaar bij elkaar brengen op
woensdagmiddagen, als daarvoor voldoende belangstelling is.
Als u kinderen kent die het fijn zouden vinden om andere kinderen te ontmoeten op woensdagmiddag, wilt u
dit dan doorgeven aan De Erikant? Ook als u op woensdagmiddag tijd heeft om te helpen bij het organiseren
van activiteiten, is men hier erg mee geholpen!
U kunt contact opnemen met De Erikant via e-mail: wcdeerikant@gmail.com

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 5B
Onze groep is dit schooljaar prima gestart! In de eerste
weken van het schooljaar hebben we kennisgemaakt met
ons geschiedenisboek en van alles geleerd over hoe ons
land er 5000 jaar geleden uitzag en hoe de eerste boeren
hun boerderijtjes bouwden.
Ook hebben we veel gepraat over
hoe je in de klas met elkaar omgaat,
dat iedereen verschillend is en dat
iedereen mag zijn wie hij / zij is!
Veiligheid voor alles!
Tijdens de verkeersles hebben we al van
alles geleerd over voetgangers in het
verkeer en we hebben geleerd dat voor
voetgangers andere regels gelden dan voor bestuurders. Deze
week hebben we ook kennisgemaakt met allerlei soorten
verkeersborden.

Groep 6A

Vorige week zijn we gestart met het project over groepsvorming. In de klas hebben we het gehad
over eigenschappen en kenmerken die horen bij iemand. De kinderen moesten bepaalde
eigenschappen en gevoelens plaatsen bij de kinderen uit de klas. Erg leuk en goed om te zien
hoe kinderen over elkaar denken en wat ze vinden van wat bij iemand past.
In de sporthal, tijdens de gymles, zijn we gestart met zelfverdediging. Een aantal technieken werd
aangeboden en geoefend. Het waren vooral oefeningen die je kunt inzetten als je echt wordt
aangevallen door iemand. Dus niet direct toepasbaar op school. Ook leerden
de kinderen hierbij, dat je voor jezelf mag opkomen en dat je jezelf en mensen
om je heen kunt beschermen. Vandaag hebben we de tweede les gehad. Uw
kind kan hierover meer vertellen. Op donderdag 21 oktober hebben we de
laatste les van het project, daarna volgt een aantal theaterlessen, waarvan ik u
op de hoogte houd in het Cahierke.

Volgende week krijgen de kinderen de eerste toets van Brandaan
(geschiedenis) over het thema ‘Handel overzee’, waarbij de VOC aan de orde kwam. Daarna
starten we met het eerste thema ‘Natuurlijke verschijnselen’ van Naut (Natuur en techniek).
Hierbij komen de volgende onderdelen aan bod: energie en beweging, soorten energie, geluid en
gehoor. Opnieuw een heel interessant onderwerp! Volgende week starten ook de
boekbesprekingen, waarvoor alle kinderen hebben ingetekend.
Hiervoor kunnen de kinderen in de klas een formulier
meenemen, waarop de richtlijnen staan voor het opzetten van
zo’n boekbespreking. Natuurlijk mogen zij daar naar eigen
inzicht mee aan de slag gaan, op de manier die bij het kind past.
We zijn benieuwd wat we weer allemaal gaan horen en
zien. Fiep alvast heel veel succes en veel plezier bij de
voorbereidingen, want zij is de eerste van dit schooljaar.
Bij rekenen hebben de kinderen heel veel baat bij het dagelijks
oefenen van de tafels, want die hebben zij heel vaak nodig bij de aangeboden lesstof. Dat hoeft
niet veel tijd te kosten, want ze kunnen dit bijvoorbeeld doen tijdens het douchen, tijdens het lopen
van en naar school en op de fiets. Inmiddels hebben de kinderen de eerste rekentoets gemaakt,
waarvan u de resultaten in Parnassys kunt zien. Ze hebben de toets goed gemaakt; complimenten
daarvoor!

Troy, Jonas en Mats gaan de komende weken de thematafel aankleden in het thema ‘De herfst’.
Dat wordt vast een hele mooie tafel, want ze hebben al allerlei plannen. We
gaan het zien!
In het kader van de Kinderboekenweek gaan we in de klas
een voorleeswedstrijd houden voor degenen, die dit willen. De kinderen
bereiden een stuk tekst uit een leesboek voor, wat ze mogen voorlezen in de
klas. Samen gaan we uiteindelijk de voorleeskampioen kiezen. Daarbij letten
we op tempo, intonatie, inleving en presentatie. Vanaf morgen kunnen de
kinderen zich opgeven voor deze wedstrijd. Wie zal de kampioen worden?

BELANGRIJKE DATA
12 t/m 15 oktober: Schoolkamp groep 8
21 oktober: Vergadering Schoolraad
25 t/m 29 oktober: Herfstvakantie

JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Meriç (KB), Alma (KA), Katelyn (3A) Fiep (6A), Willem (7A), Indy (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
Facebook: https://www.facebook.com/Heiacker

