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VANUIT DE DIRECTIE
Studiedag 17 november
Aanstaande woensdag staat er een studiedag op de planning. Alle kinderen zijn dan vrij. De leerkrachten
gaan aan de slag met een drietal onderwerpen.
- Juf Bregje doet een opleiding ‘Specialist meer- en hoogbegaafdheid’. Zij neemt ons mee in de
nieuwste inzichten om de visie op meer- en hoogbegaafdheid aan te scherpen.
- Een workshop Tweedetaalverwerving, als herhaling voor de leerkrachten die al wat langer op De
Heiacker werken en voor de nieuwe mensen als professionalisering.
- Onze leermonitoren en regisseur (ondersteuningsteam Kwaliteit) houden zich bezig met ‘ICT &
Multimedia’, schetsen dit traject, en vragen input aan het team.
Maatregelen COVID-19
Vorige week in de persconferentie is duidelijk geworden dat in openbare gebouwen er weer gevraagd wordt
om mondkapjes te dragen. Ook in onze schoolgebouwen vragen we u om een mondkapje te dragen. De
regel dat ouders alleen op afspraak in het gebouw zijn, blijft van kracht.
Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om een afspraak te maken om in de klas van uw kind een kijkje te
nemen na schooltijd.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Hulp bij het lamineren op locatie Kanteel
Er hebben zich inmiddels 2 mensen opgegeven om de laatste materialen van Engels
te knippen en te lamineren. Het zou fijn zijn als nog 2 ouders zich opgeven.

Vele handen maken licht werk en voor de
opgeven via b.kuijpers@veldvest.nl.

wordt gezorgd. U kunt zich

Nog meer hulp gevraagd
In de kleuterklassen werken en spelen de kinderen met grote beukenhouten blokken. Een aantal blokken
heeft een schuurbeurt nodig. Is er een ouder die een schuurband in zijn/haar bezit heeft en die de blokken
een opknapbeurt zou willen geven? Mocht u ons willen helpen, dan mag u contact opnemen met Ad Kox, de
conciërge.
Vanuit de Schoolraad
Vanavond vergadert de Schoolraad om 19.30 uur. In verband met Covid-19 vindt deze vergadering dit keer
weer online plaats.
Vanavond evalueren we de speerpunten van het schoolplan en bespreken we o.a.: de leerlingresultaten, de
TSO (Tussenschoolse opvang) en het jaarverslag van de Schoolraad.
We zoeken nog altijd nieuwe Schoolraadleden. Lijkt het u leuk om ook mee te denken met allerlei zaken die
op de school van uw kind spelen, sluit dan eens vrijblijvend aan bij een van onze vergaderingen.
De schoolraad is te bereiken via mr.heiacker@veldvest.nl of neem contact op met de voorzitter Igor Martin
i.martin@mr.veldvest.nl.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 4A
In de klas
We zijn deze week druk bezig geweest met het maken van toetsen voor rekenen,
taal en spelling. We hebben na de vakantie eerst de stof nog eens flink herhaald en
geoefend. Ook hebben de leerlingen voor het eerst de tempotoets rekenen gemaakt.
Sommen uitrekenen onder tijdsdruk was nieuw voor de leerlingen. Sommigen
vonden dit dan ook best spannend.
Start muzieklessen
Afgelopen week hebben de leerlingen hun tweede muziekles gehad.
De muzieklessen zullen het hele jaar door verzorgd worden door Art4U. Er werden
liedjes gezongen waarbij de leerlingen bepaalde handelingen uit het liedje moesten
uitbeelden. Ook werd er geoefend met het spelen op het klokkenspel.

Thema Sinterklaas
Op donderdag 18 november gaat groep 4A in de ochtend
naar het Kasteel van Sinterklaas in Helmond. De
precieze tijden volgen nog. Onze klassenmoeder heeft
ontzettend hard gewerkt en hulpouders kunnen regelen
die de leerlingen op en neer naar het kasteel zullen
rijden. Hulpouders, heel erg bedankt! Dankzij jullie inzet hebben de
leerlingen een leuk klassenuitje om naar uit te kijken. De leerlingen
hebben er ontzettend veel zin in!
Sinds deze week kijken we tijdens de fruitpauze naar het Sinterklaas- journaal. Wat maken de Pieten en Sint
toch weer leuke, grappige en rare avonturen mee! De leerlingen krijgen geen genoeg van de afleveringen!
Groep 5B

Spectaculaire gymles in groep 5B
In de gymles van vorige week was acrobatiek een van de
onderdelen. Kinderen mochten taakkaarten-opdrachten uitvoeren.
Er kwamen echte acrobaten tevoorschijn in onze groep.

BELANGRIJKE DATA
Donderdag 11 november: Online vergadering Schoolraad; aanvang 19.30 uur
Woensdag 17 november: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij

JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Ariana (6/7B), Milo (3A), Caio (6A), Olivia (KC), Kelly (6/7B)

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

