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VANUIT DE DIRECTIE 
 
COVID-19 
De afgelopen 1,5 jaar hebben wij als school alle voorzorgsmaatregelen getroffen om besmettingen met 
COVID-19 te voorkomen. Dat is steeds heel goed gelukt, zoals u weet. Helaas zijn er op dit moment 
meerdere besmettingen in de groepen 8 naar aanleiding van het schoolkamp vorige week. De kinderen van 
groep 8 zijn na het schoolkamp niet meer op school geweest, en zijn allemaal in quarantaine gegaan. Ook 
zijn broertjes of zusjes, die klachten hadden, niet op school geweest. Dit betekent gelukkig dat het 
besmettingsgevaar op school tot een minimum beperkt is. Vanaf vandaag zijn kinderen van groep 8, die 
gisteren negatief getest zijn bij de GGD, weer op school. We zijn blij te merken dat de ouders en kinderen 
van groep 8, zich goed aan de richtlijnen van de GGD houden. 
 
Gezien het gegeven dat in het hele land de besmettingen toch weer oplopen, veranderen wij nog niks in de 
maatregelen op school. Samen zorgen we voor een zo veilig mogelijke omgeving! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Bereikbaarheid locatie Kanteel 
Op 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. 
 
Luizenpluizen  
In de eerste week na de herfstvakantie zullen de kinderen worden gecontroleerd op luizen en neten.   
Locatie Weldsehei  
De luizencontrole vindt plaats op de eerste maandagochtend na de vakantie.  
Locatie Kanteel  
De luizencontrole vindt plaats op de eerste vrijdagochtend na de vakantie.  
Als de kinderen op de luizenpluisdag geen gel in het haar hebben en de meisjes het haar los (haarband) of 
in een staart dragen, maakt dat de controle een stuk gemakkelijker.  
 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
Groep KA 
Wat hebben we genoten van de leuke herfstactiviteit in het bos.  
Dankzij de hulp van ouders konden wij maandag vertrekken naar het 
bos. Dankjewel ouders voor alle hulp! Ook het weer zat mee. We zagen 
beestjes onder boomstammen en een egel. We hebben met ons 
spiegeltje onder paddenstoelen naar sporen gekeken, liedjes over de 
herfst gezongen en een kampvuur van takjes voor de kabouters 
gemaakt. Ook hebben we heerlijk met onze laarzen door de modder en 
het mos gelopen.  



 

 
Deze week zijn we gestart met de letter/klank M ( na de herfstvakantie werken we 
nog een week met de M). Mocht uw kind een voorwerp hebben met de letter M in 
het woord, dan kan hij/zij deze meenemen voor op de letterkast. 
Tijdens de ‘schrijflessen’ zijn we bezig met het op de goede manier vasthouden van 
je potlood. Bij veel kinderen lukt dat al aardig.  
 
Fijne herfstvakantie voor iedereen!   
   
 

 
Groep 5B  
 

Kinderboekenweek in Groep 5B 
We hebben in groep 5 kennis gemaakt 
met heel veel en soms heel vreemde / 
leuke beroepen. We hebben een erg 
leuke beroepenquiz van Joshua 
Douglas gespeeld, waarin we 
ontdekten dat in veel bekende 
kinderboeken beroepen voorkomen. 

Als afsluiting hebben we een 
voorleeswedstrijd georganiseerd.  
10 kinderen hebben hieraan 
meegedaan! We hebben eerlijk 
gestemd en na een spannende telling 
van de stemmen werd Inge Kassies de 
winnaar. Zij las ons een spannende 
bladzijde uit Harry Potter voor. 
Gefeliciteerd Inge!  

 
Groep 6A 
Wat gaat de tijd toch snel, alweer bijna herfstvakantie! In de eerste periode 
van het schooljaar hebben de kinderen hard gewerkt en al veel geleerd. Bij 
rekenen is gebleken, dat we de tafels heel veel nodig hebben bij 
verschillende onderdelen. Het blijft dus belangrijk om deze tafels iedere dag 
te blijven oefenen. Dat maakt het rekenen bij sommige onderdelen een stuk 
gemakkelijker. Bij de vakken wereldoriëntatie hebben we verschillende 
manieren geleerd, hoe je kunt studeren voor een toets. Bij een aantal 
kinderen gaat dit al steeds vlotter en makkelijker.  

                       
Bij spelling zijn we heel veel bezig geweest met het vervoegen van 
werkwoorden. Ook een lastig onderdeel voor veel kinderen. Maar veel 
lezen en samen hardop oefenen hebben een positieve invloed. Tijdens taal 
zijn er veel verschillende onderwerpen aan bod geweest, zoals het 
schrijven van een mail, het in elkaar zetten en afnemen van een interview, 
bespreken van verschillende soorten boeken, enz. De kinderen hebben ook 
een interview afgenomen over het werk van hun ouders. 



             
We zijn gestart met de boekbesprekingen en hebben een voorleeswedstrijd gehouden in de klas in het kader 
van de Kinderboekenweek. Deze werd gewonnen door Lucas. Heel knap gedaan, Lucas!  
In ons scrapbook hebben we ook geschreven in het Engels. Best moeilijk, want veel woorden schrijf je 
anders dan dat je ze uitspreekt. Maar ook hierbij zien we steeds meer vooruitgang. Tijdens de weektaken 
hebben de kinderen hard gewerkt aan gevarieerde opdrachten over thema’s, actuele onderwerpen, et 
cetera. Zo zijn we op allerlei gebieden flink aan de weg aan het timmeren. Ook op sociaal- emotioneel 
gebied hebben we veel besproken en geoefend. Na de vakantie starten we met theaterlessen, die gegeven 
worden door een gespecialiseerde docent. Om zo meer te leren en te weten te komen over elkaars 
gevoelens, ervaringen en indrukken en hoe je daarmee om kan gaan. Deze lessen zijn onderdeel van het 
project groepsvorming. 
Na de vakantie starten de spreekbeurten. Voor de voorbereiding kunnen de kinderen een blad meenemen, 
waarop staat hoe je een spreekbeurt in elkaar kunt zetten. Natuurlijk zijn eigen initiatieven ook meer dan 

welkom. 
Voor een knutselopdracht in het kader van Halloween hebben de kinderen na de 
vakantie een schoon glazen potje nodig. Denk aan een jam- of appelmoespotje Hier 
gaan we een sfeervolle versiering van maken tijdens de weektaak.  
                       
Wij willen iedereen een hele fijne vakantie toewensen. Rust goed uit en blijf gezond! 
Voor degenen, die weggaan een hele goede reis en behouden thuiskomst. 

 

BELANGRIJKE DATA 
21 oktober: Vergadering Schoolraad online 
25 t/m 29 oktober: Herfstvakantie 
 

JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN 
Jelle (4A) Mika (KA), Joshua (5A), Lev (KB), Julia (6/7B), Sophia (KC), IJun (KB), Silvio (KA), Koen (5B), 
Niels ()5A), Romy (4A), Anika (3A), Dexter (7A) Nova (3A), Caressa (4A), Maudi (3/4B), Aadhish (3A), Deniz 
(3A), Fabian (KC), Jamie (4A) 

  
 
 
 
 

 
BIJLAGE 
Informatie over Sjors Sportief 

 
 
 
 

            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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