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VANUIT DE DIRECTIE
Studiereis
Het is zover, we gaan studeren in Engeland. Aanstaande zondag vertrekken we in alle vroegte om op tijd op
Schiphol te zijn. Maandag starten we met de cursus. Iedere dag werken we van 9 tot 12 en van 13.30u tot
16.30u aan onze leerkrachtvaardigheden in het Engels. We leren nieuwe werkvormen, verkennen de
doorgaande lijn zoals die in Engeland wordt gehanteerd en gaan vooral ook heel veel oefenen! Op
woensdag bezoeken we een school, en in de avonden staat er een stadswandeling en een bezoek aan een
kerk op het programma. Een drukke week dus!
Iedere dag zullen enkele collega’s een verslagje maken dat u dan via de website of onze app kunt lezen.
Houd ook Twitter in de gaten!
Namens de collega’s, wens ik u een fijne vrije week en tot 26 maart!
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Oproep hulpouders sportdag 2018
Voor de sportdag op vrijdag 20 april 2018 zijn wij op zoek naar ouders die op deze dag
willen helpen. De sportdag is dit jaar iets anders van opzet: de kleutergroepen hebben een
sport/ spellendag op school (locatie Weldsehei) en de groepen 3 t/m 8 op de sportvelden
van RKVVO.
Verdere informatie over de sportdag volgt nog.
Aanmelden kan via de mail: sportdagheiacker@gmail.com
De Sportdagcommissie

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Deze week zijn we gestart met het thema techniek. In iedere groep hebben we ontdekdozen gemaakt met
verschillende opdrachten die met techniek te maken hebben.
De volgende onderwerpen komen aan bod: magneten, schroeven en moeren, bouwen en metselen,
knikkerbaan, drijven en zinken, licht, donker, spiegelen, hefboom en katrol, hard en zacht.
Groep KA start na de vrije week met de licht/donker techniekdoos. Het is fijn als u uw kind een zaklamp/
knijplamp of andere lamp kunt meegeven, die we mogen gebruiken in de klas. Ook leuk om thuis eens met
uw kind te kijken naar techniek in uw huis!
Deze week is de nieuwe letter de letter –v. De kinderen mogen spulletjes meebrengen waar je deze letter in
hoort.
De afgelopen week hebben we uitvoerig het toiletritueel besproken. Hoe gedraag je je op het toilet? Erg
belangrijk vinden wij ook het handen wassen en het papiergebruik. We vragen u om thuis ook eens extra
aandacht te besteden aan het toiletritueel.
In de groepen KC en KD zijn we bezig geweest om de kinderen van groep twee te leren strikken. Leuk om
dit thuis ook nog eens te oefenen!
Na de studieweek gaan wij op dinsdag naar de kerk voor de paasviering. Wij zoeken nog een paar ouders
die willen rijden.
Mocht uw kind ziek zijn, dan is het fijn als u uw kind tijdig, dat wil zeggen vóór 8.25 uur, telefonisch afmeldt
via telefoonnummer 040-2535729 (Weldsehei) of 0402540777 (Kanteel). Het is erg lastig als wij tijdens de
lessen nog moeten uitzoeken waarom een kind niet op school is. Bij andere calamiteiten is het fijn als u een
briefje meegeeft aan uw kind.

Indien uw kind geen gebruik maakt van de TSO of BSO, wilt u dan zelf elke dag dat uw kind afwezig is hem
of haar afmelden bij de TSO/BSO. Dit kunt u doen via het ouderportaal van Korein.
Volgende week zijn alle leerkrachten naar Canterbury, de kinderen zijn deze week vrij.

De kleuters hebben de Big Ben, het Colosseum, de Akropolis en de Eiffeltoren (van suikerklontjes) gebouwd

Groep 3A
Vanochtend zijn we naar de bibliotheek geweest voor het schrijversbezoek. De moeder van Aryun en de
moeder van Raoul en Fabian willen wij hartelijk bedanken voor het meelopen.
Na de vrije week beginnen we met het zaaien van zaadjes en het planten van bloembolletjes. Daarvoor
hebben alle kinderen 2 potjes nodig. Het liefst potjes met een gat onderin en met een schaaltje eronder.
Potgrond krijgen de kinderen op school. Wij zijn benieuwd wat er allemaal gaat groeien en bloeien in de klas.

Tijdens de viering van groep 3 en 4 op vrijdag 13 april kunt u dit allemaal
komen bekijken. Wij wensen iedereen een hele fijne week toe volgende week!

Groep 5/6B
Bij het maken van opdrachten moest Tim uit groep 5A een nummerkleurplaat ontwerpen voor jongere
kinderen en dit heeft hij op mooie wijze gedaan.
Hier treft u een klein voorbeeld aan en op een losse pagina de grote versie, die ingekleurd kan worden!

Groep 7A
Afgelopen week hebben we een nieuw thema van Kriebels in je buik (Lentekriebels) behandeld.
We hebben het gehad over seksuele weerbaarheid. De doelen van deze les waren:
- Verkennen van eigen waarden, normen, rolverwachtingen en
opvattingen over seksueel gedrag
- Verschillende strategieën toepassen om lichte vormen van
seksuele grensoverschrijding te herkennen en tijdig te stoppen
Aansluitend op deze les hebben we op donderdag een les stoeien
gedaan. Hierbij zijn bewust ook jongens en meisjes met elkaar gaan
stoeien. Ze hebben hierbij gelet op hun eigen handelen met betrekking
tot aanrakingen. Het respecteren van elkaars lichaam en grenzen.
Het huiswerk heeft in het teken gestaan van de verkeersregels en
-afspraken. Het is belangrijk dat kinderen deze kennen voor het theorie examen op 5 april. De route van het
praktijkexamen is nog niet bekend, mocht deze bekend zijn stuur ik deze via de mail door.
Deze week hebben we aandacht besteed aan de ‘Week van het geld’. Vrijdag sluiten we dit af met een
cashquiz door een werkneemster van de bank.
In de klas hebben we al paashaasjes hangen die de kinderen hebben geknutseld. Ze zijn afgelopen
maandag met juf Anneleen begonnen aan een paasei dat ze gaan borduren. Kom gerust eens een kijkje
nemen.
Groep 8B
ASML
Geschreven door Tijn
Maandag 26 februari was onze klas naar ASML geweest het was heel gezellig maar ook leerzaam. We
hadden geleerd over: microchips en de apparaten van de microchips. Eerst kregen we een soort van badges
met je naam erop daarna gingen we naar een kamer en kregen we informatie over de microchip, daarna
liepen we even rond en zagen we hoe mensen robots en kasten maakten.
Verder kregen we wat te drinken en fruit daarna gingen we weer terug naar de kamer en kregen we een
filmpje te zien waar we in zagen wat er in de microchip zit en hoe je zo’n hele kleine microchip kon zien,
,daarna mochten we zelf aan de slag dat vonden we leuk we moesten een opdracht doen waar je een
vierkant kreeg en een lampje en die moest je aan elkaar verbinden dat was best lastig maar ook leuk.

Daarna gingen we weer naar school.
Dit was ons uitstapje naar ASML
ASML
Geschreven door Edo
Vorige week is groep 8 naar ASML gegaan ze gingen met de fiets. Het ging wel op een goed tempo.
Na 15 minuten fietsen kwamen we aan. Daarna gingen we de fietsenkelder in. We zochten ook 10 minuten
naar waar we moesten zijn. Toen we aan kwamen werden we verwelkomd met een filmpje over ASML.
Daarna konden we kiezen of we zo’n pak van de werkers aan wilde doen maar, 4 kinderen werden gekozen
en dat was jammer. Daarna gingen we naar zo’n aparte kamer om leuke dingen te doen. We gingen eerst
een elektrisch netwerk maken in groepjes van 2.
Daarna gingen we eten en Vervolgens gingen we een hovercraft maken van een ballon, een cd ,een dop en
tape. en ze vlogen ook heel goed. Als laatste mochten we op een hovercraft zitten en dat was leuk .
iedereen deed het. En daarna kregen we aan het eind nog een klein speeltje. En het was super leuk. Toen
we terug fietste was het koud, maar het fietsen ging gewoon goed op een goed tempo.
BELANGRIJKE DATA
Maandag 19 tot en met vrijdag 23 maart: Studieweek; de leerlingen zijn vrij
Donderdag 15 maart: Vergadering Schoolraad; aanvang 19.30 uur; locatie Weldsehei 2
Dinsdag 27 maart: Paasviering
Maandag 2 april: Tweede Paasdag; de leerlingen zijn vrij
JARIGEN IN DE KOMENDE WEKEN
Gwendolyn (5/6B), Maud (KC), Sammy (5/6A), Soekario (5/6B), Jesse (KA), Tycho (8B), Mitch (KA),
Milo (8A), Guusje (KB), Tuur (5/6B)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
BIJLAGE
Nummerkleurplaat van Tim

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
Download de gratis Heiackerapp in de App Store of de Play Store

