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BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
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. 
 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Kleutergroep KB 
We zijn gestart met een nieuw thema ‘dieren in de herfst’. We merken allemaal 
dat de herfst is begonnen; we zien het aan de bladeren, het regent vaker en het 
wordt later licht in de ochtend en sneller donker in de avond. Maar wat nou met 
de dieren in het bos in de herfst? Ook voor hen verandert er veel, ze gaan zich 

voorbereiden op de winter die zal komen na de 
herfst en dat betekent minder eten en meer 
kou. De kinderen zijn daarom begonnen met 
herfst- en dierenknutsels. Groep 1 maakt een 
herfstboom met vingerverf en groep 2 vouwt 
een vos, zonder hulp van de juffrouw! Dat 
kunnen ze door elkaar te helpen en door het 
stappenplan te volgen. 
Wat een prachtige resultaten! 
 
 

 
 
 

Klank(letter)kast 
Voor de klank (letter) kast hebben we al veel spullen met een –r 
klank in het woord verzameld, zie hier het resultaat. 
 
Herfstactiviteit kleutergroepen KA en KB 
Volgende week gaan we een herfstactiviteit doen in het 
bos, te weten op maandag (18 oktober). 
Het zou fijn zijn als de kinderen dan regenlaarzen en 
kleding die vies mag worden aandoen.  

Graag uw kind een plastic of papieren tas 
meegeven, daar kan uw kind de gevonden 

herfstspullen in doen. Ook is het fijn, indien thuis aanwezig, om een loepje en/of spiegeltje 
mee te nemen. We gaan er een gezellig uitstapje van maken! 
  



Groep 4A 

 

Start Kinderboekenweek 2021 
Afgelopen week was de aftrap van de Kinderboekenweek. Het 
thema dit jaar is ‘Worden wat je wil’ en staat in het teken van 
beroepen.  

 
We hebben afgelopen week een voorleesbezoek gehad van 
de biebjuf. Zij las stukjes voor uit verschillende boeken die te 
maken hebben met het thema beroepen. Ook speelden de 
leerlingen een spel waarbij ze op een plaatje zoveel mogelijk 
beroepen moesten zoeken die beginnen met de letter b.  
 
De leerlingen denken al flink na over wat ze willen worden als 
ze later groot zijn. Ik heb beroepen als dokter, juf, politie en 
raketmaker gehoord. Wat een ambitieuze klas! 

Ik zal niet alles verklappen, 
want in de week van 18 
oktober zullen we de 
Kinderboekenweek afsluiten 
met een online-viering waarin de leerlingen aan hun ouders zullen laten 
zien waar ze tijdens de Kinderboekenweek mee bezig zijn geweest en wat 
ze willen worden als ze later groot zijn. 
 
 
 

 
De online-viering zal plaats vinden op vrijdag 22 oktober, van 
11.30 uur tot 12.00 uur. U als ouder ontvangt nog een link 
waarmee u via Teams aan de viering kan deelnemen.  
We hopen u allemaal online te mogen ontvangen in de klas!   
 
 
Groep 5A 

Ook groep 5A is dit schooljaar heel goed en fijn gestart. 
In onze klas hebben we twee visjes in een aquarium.  
Ze heten Bolly en Dolly. We hebben een echte verkiezing gehouden 
om tot deze namen te komen. We zorgen goed voor ze en vinden 
het erg gezellig om ze in onze klas te hebben.  
 
 
 

 
Vanaf groep 5 wordt gestart met de 3 zaakvakken. De kinderen vinden deze nieuwe 
vakken erg interessant en leuk. Het eerste blok van Brandaan (geschiedenis) zit er al op. 
We hebben geleerd hoe het leven als jager of boer er zo’n 3000 jaar geleden uitzag. Nu 
zijn we gestart met het eerste blok van Meander (aardrijkskunde). We leren hoe de 
omgeving van huis naar school eruitziet. Wat zie je om je heen en waarvoor dient het. 
Maar ook waarom het juist daar is en of er alternatieven zijn.  
 
Tijdens de rekenles hebben we  gerekend met grote sprongen op de getallenlijn. We kunnen al doortellen en 
terugtellen tot de 1000 met sprongen van 1, 10 en 100. Ook oefenen we iedere dag de tafeltjes. We doen dit 
op verschillende uitdagende manieren.  

In blok 2 zijn we druk bezig met kloklezen. De kinderen leren digitale kloktijden aangeven 
op een analoge klok en kunnen deze tijden rangschikken.  
Zoals u kunt lezen, werken we hard in onze klas maar er wordt ook veel plezier gemaakt.  
 

Heel veel groetjes namens de kinderen en de juffen van groep 5A 

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 
Nikki (4A), Bianca (5A), Riley (8A), Genesis (5B) 

 
  
 
 

            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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