Cahierke nummer 28, jaargang 30, d.d. 12-04-2018
VANUIT DE DIRECTIE
Staking
Zoals al eerder gecommuniceerd, is De Heiacker morgen dicht in verband met de stakingsactie van het PO
in Noord-Brabant en Limburg.
Enquête schooltijden
In verband met problemen met het administratiesysteem Parnassys, heeft u de uitnodiging voor de enquête
over de schooltijden nog niet ontvangen. We lossen dit zo spoedig mogelijk op. U ontvangt eerst de
toelichting (die vorige week als bijlage bij het Cahierke zat) nog een keer en enkele minuten later de
uitnodiging voor de enquête. Het invullen kost niet meer dan 5 minuten. Ook als u het eens bent met de
voorkeur van de school, vragen we u de enquête in te vullen.
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. Voor de groepen 3 t/m 8 op de sportvelden van RKVVO zoeken we
nog 12 hulpouders om een spel of een groepje van de middenbouw te begeleiden.
Voor de kleutergroepen hebben we voldoende hulpouders. Bedankt voor het
aanmelden! Aanmelden kan via de mail: sportdagheiacker@gmail.com
De sportdagcommissie
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
De afgelopen week zijn we verder gegaan met onze techniekdozen.
Dinsdag 10 april gingen we op excursie naar Het fietsenhuis en KwikFit.
Daar hebben we eens goed rondgekeken en zagen we heel wat technische
zaken voorbij komen. Zo hebben ze bij Het fietsenhuis een plek waar de
fietsen worden gerepareerd. Wij vonden de mountainbikes het meest
opvallend. We zagen ook valhelmen en speciale schoenen.
Er lag veel gereedschap.

Bij KwikFit zagen we een brug waar auto’s omhoog en omlaag konden gaan
door op een knopje te drukken. Dat was wel handig. Op school hebben we
nog nagepraat. Vader en moeders die mee zijn gelopen: hartelijk dank!

Woensdag is de schoolfotograaf geweest. We staan er weer piekfijn op!
Vrijdag wordt er gestaakt! De kinderen zijn die dag vrij.
Groep 3A
In de afgelopen weken hebben we op dinsdagmiddag muziekles gehad van een
docent van de muziekschool. De kinderen zijn enorm enthousiast en hebben al
van alles geleerd. De kinderen zingen onder begeleiding van een accordeon. Dat
maakt het zingen natuurlijk nog leuker en aantrekkelijker.
De bolletjes en de zaadjes zijn al goed aan het groeien. Alle kinderen zorgen ook
enorm goed voor de opkomende plantjes. Om te zien wat er onder de grond
gebeurt met een zaadje, hebben de kinderen twee boontjes op natte watten gelegd. Zo kunnen ze precies
volgen hoe het groeiproces verloopt. De kinderen reageren hier verwonderd en enthousiast op. En nu maar
wachten tot we het bonenplantje in een potje kunnen zetten, zodat het daarna de tuin in kan. Misschien eten
de kinderen in de zomer wel hun eigen boontjes. We zijn benieuwd!

In het kader van de lente hebben we het ook gehad over de geboorte van jonge dieren, over planten en
bomen en over het weer. Natuurlijk hebben wij ook gewerkt met lentekriebels. We hebben het gehad over
ons uiterlijk en wat we daar mooi en niet zo mooi aan vinden. De verschillen tussen mensen zijn daarbij ook
aan bod geweest. Er is gesproken over de overeenkomsten en verschillen tussen jongens en meisjes. Ook
hebben we het gehad over verliefd zijn en over wat je wel en niet fijn vindt bij aanrakingen van anderen.
Hele interessante onderwerpen, waar open over gesproken werd door de kinderen. Leuk
om te horen hoe verschillend er gedacht wordt over dingen. Maar ook goed om van
elkaar te horen wat je wel of niet prettig vindt. In de komende weken wordt er nog meer
aandacht besteed aan de lente(kriebels) en alles wat daarbij hoort.
Ook de klas begint steeds meer te veranderen in een vrolijke en kleurige lenteklas. De theatertjes krijgen de
kinderen mee naar huis. Deze zouden we in de klas tentoon gesteld hebben, tijdens de viering die morgen
plaats zou vinden. De viering van morgen, 13 april, gaat niet door vanwege de staking. Morgen hebben de
kinderen een vrije dag. We hebben inmiddels samen de groepjes voor de sportdag van 20 april
samengesteld en natuurlijk gaan wij ons komende week voorbereiden op deze dag.
In de sporthal hebben we vandaag de tweede atletiekles gehad van een
echte sportleraar. Vorige week kwam het hardlopen aan bod. Er werden
allerlei leuke renspelletjes aangeboden. Deze week werd het rennen
gecombineerd met springen en volgende week wordt er aandacht besteed
aan een combinatie van rennen, springen en gooien. De kinderen hebben
heel fanatiek meegedaan bij deze lessen en de conditie is volgens mij
enorm vooruitgegaan. Leuk om te zien! En misschien zijn er wel kinderen,
die na de drie instructielessen bij een atletiekvereniging willen gaan sporten.
Natuurlijk volgen wij ook het gewone lees- en rekenprogramma.
Bij lezen zijn we volop bezig met het oefenen van woorden met een lange of een korte klank in het midden,
zoals bomen en bommen, molen en mollen, laken en lakken, enzovoorts. Een heel lastig onderdeel van de
Nederlandse taal. Ook voor het vlot leren lezen van deze woorden is het weer héél belangrijk om uw kind
ook thuis veel hardop te laten lezen. Zonder deze extra leestijd zal de leesontwikkeling langzamer verlopen.
Groep 3/4B
Lentekriebels in groep 3/4B
Na de opening met het verhaal van Kikker is verliefd, zijn wij in onze klas aan de slag gegaan met het maken
van zonnetjes. Ieder kind mocht de naam van een ander kind grabbelen waarvoor hij of zij het zonnetje kon
maken. Op de zonnetjes hebben de kinderen van alles geschreven wat ze goed, fijn of mooi aan die persoon
vinden. Ook onze sociale vaardigheidsmethode Kwink stond in het teken van lentekriebels.
We hebben het gehad over overeenkomsten en verschillen tussen jongens en meisjes. Welk gedrag vinden
we wel en niet bij jongens passen en welk gedrag vinden we wel en niet bij meisjes passen. Maar is dat wel
zo? We hebben vooral geleerd dat wat je leuk vindt om te doen, dat je dat zelf beslist. Het maakt niet uit of je

een jongen of een meisje bent. Daarnaast hebben we gepraat over mensen die we lief vinden. Het is fijn als
iemand je aardig of leuk vindt, maar hoe laat je dat merken aan een ander?
Ook hebben we gesproken over
prettige en niet-prettige
aanrakingen. Niet iedereen vindt
dezelfde manier van aanraken
fijn. Zo vindt de één het fijn als
hij of zij op de rug wordt
gekriebeld, terwijl een ander dat
juist heel vervelend vindt.
En omdat iedereen anders en
uniek is, hebben we de
lentekriebels afgesloten met de
opdracht: teken een selfie!

Schoolvoetbaltoernooi 2018
Vorige week heeft een aantal kinderen van onze groep mee gedaan met het schoolvoetbaltoernooi.
Ondanks dat het weer niet steeds mee zat, hebben ze hard gestreden. Echte doorbijters. Winst zat er niet in.
Maar meedoen is belangrijker dan winnen. Wij zijn trots op jullie!

Groep 3/4B in actie

Groep 4A
Natuurlijk hebben we in groep 4 ook niet stil gezeten de afgelopen weken!
We zijn met rekenen flink aan de slag gegaan met het automatiseren van de sommen tot en met 20. Dit
doen we door sommen te maken, door splits-rijtjes te maken en door hardop de sprongen te tellen die we
maken. Het is fijn als u thuis ook (spelenderwijs) aandacht besteed aan deze sommen.
Met spelling hebben we onlangs de categorie van ‘specht’ en ‘pauw’ geleerd; hierbij gaat het om de
woorden met -acht, - echt, -icht, - ucht aan het einde en om woorden met au.
De categorie van ‘eend’, woorden die eindigen op een -d, blijven we ook oefenen. We merken dat de
kinderen soms vergeten om de woorden langer te maken waardoor ze niet horen of er een -d aan het einde
van een woord komt.
De viering die gepland stond op vrijdag 13 april komt te vervallen in verband met de staking. De viering is
verzet naar vrijdag 22 juni.
We zijn nog steeds op zoek naar potjes die we kunnen gebruiken als bloempotjes. Het zou fijn zijn als
iedereen er deze week eentje bij zich heeft.
Juf Hannie en juf Birgit

Groep 5/6A
Biebbstore:
Op maandag 9 april zijn we met de klas naar de bibliotheek gegaan voor een
programma waar we vorige week in de klas ook al aandacht aan hebben
besteed.
Met een tablet en toegang tot de app BieppStore leerden de leerlingen op een
speelse manier zoeken in de bibliotheek. Virtueel shoppend maakten ze in
groepjes van 4-5 leerlingen kennis met onder meer verschillende schrijvers,
verfilmde boeken en gedichten. Ze leerden zoeken in de catalogus en de
fysieke collectie van de bibliotheek.
Was een opdracht succesvol uitgevoerd, dan ontving
de groep de code van het Bieppkredietkaartje,
waarmee de (fictieve) app gedownload kon worden.
De groepen zijn enthousiast aan het werk geweest in
de bibliotheek en hebben een BieppStore Diploma
ontvangen!
Ter voorbereiding op dit bibliotheekbezoek hebben
we een Digiles besproken in de klas. Hierin hebben de leerlingen uitleg gekregen
over het zoeken in de catalogus, de pictogrammen die ze op de materialen
aantreffen en de wijze waarop de materialen in de bibliotheek geplaatst staan.

Lentekriebels:
Afgelopen week hebben we in de klas aandacht besteed aan de Week van de lentekriebels. In de lessen die
bij dit thema horen hebben we gesproken over vriendschap, verliefdheid, bloot en verschillen tussen jongens
en meisjes.
Ondanks wat gegiechel bij aanvang van de lessen hebben
we serieus en met veel interesse over de onderwerpen
kunnen praten en hebben we er zeker wat van opgestoken.
Naar aanleiding van deze onderwerpen en passend binnen
het thema ‘anders’ hebben we nog gesproken over
verschillen tussen mensen en denkwijzen, waarbij we met
een positieve boodschap naar elkaar hebben afgesloten.
Viering
Over enkele weken staat de volgende viering al weer gepland!
Op dinsdag 24 april zullen we van ± 14.15 tot 15.00 uur, samen met de groepen 5/6B en 7B in de aula van
de Weldsehei, een presentatie voor u verzorgen, dus noteer dit alvast in uw agenda!
Meester Bas
Groep 5/6B
Lentekriebels in groep 5/6B
We zijn begonnen met een uitgebreide woordspin waarbij de kinderen konden aangeven welke onderwerpen
zij bij de Week van de lentekriebels vonden horen. Veel steekwoorden hadden te maken met verliefdheid en
gevoelens. Ook homoseksualiteit en puberteit zijn genoemd en besproken. Daarna zijn we gestart met het
maken van een slinger, waarbij kinderen van een willekeurig kind uit de klas een mooie eigenschap mochten
benoemen. De slinger wordt erg mooi, nog niet iedereen heeft zijn vlaggetje aan de slinger gehangen, dat
gaan we deze week afmaken.
In de daarop volgende lessen hebben we onder andere aandacht gehad voor het onderwerp ‘bloot en
schaamte’ en tenslotte hebben we aandacht besteed aan ‘bevruchting en geboorte’.
We hebben een leuke en leerzame Week van de lentekriebels achter de rug.
Week van de lentekriebels, geschreven door Katarina
Het was super leuk!!!!!!
Je leert altijd nieuwe dingen met de week van de lentekriebels bijvoorbeeld hoe
een baby wordt geboren en wat er in de buik van de moeder gebeurt als er een
baby in zit. Onze meester vertelt ook goed hoe die dingen gebeuren.
Ik verheug me er altijd op.
We hebben het ook over de puberteit gehad en dat er dus dingen veranderen als
je in de puberteit bent er veranderen dingen in je hersenen maar ook aan je
lichaam.
Katarina 5/6B

Bieppstore, geschreven door Yara
Bieppstore is een project van de bibliotheek. Je moest met een i-pad
opdrachten maken. Bijvoorbeeld welk boek hoort bij de juiste schrijver. Met
de boeken in de bibliotheek en de i-pad kon je alle opdrachten maken. Zo
moest je zoveel mogelijk opdrachten proberen te maken.
Ik vond het heeeeeeeel leuk!!!!!
Yara 5/6B

Groep 8
Lentekriebels in groep 8
In groep 8 krijgen de kinderen het hele jaar door lessen rondom het thema seksuele voorlichting, maar
tijdens de Week van de lentekriebels hebben we hier extra aandacht aan besteed. We hebben de nadruk
gelegd op: anders zijn, verliefdheid en seksuele oriëntatie, lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld en de
pubertijd. In de komende weken gaan we nog aandacht besteden aan: internet en sociale media. Daarbij ligt
de nadruk op seksuele weerbaarheid. Daarnaast gaan we het nog hebben over grensoverschrijdend gedrag
en vellig vrijen.
Cito eindtoets groep 8
Volgende week is het zover. De leerlingen van groep 8 gaan de Cito eindtoets maken. Deze zal plaatsvinden
op dinsdag 17 t/m donderdag 19 april. We verzoeken u om op deze dagen tijdens school geen afspraken te
plannen met tandarts, huisarts, ziekenhuis, et cetera.
Musical
Voor alle ouders van groep 8 is er op woensdagavond 25 april een ouderavond over de musical van groep
8. We starten om 19.30 uur in het lokaal van groep 8A. Op deze avond wordt er verteld waar de musical
over gaat en wat voor hulp er nodig is voor het decor, de kleding en de dag zelf. Hopelijk kunt u er bij zijn,
want voor een geslaagde musical hebben wij veel hulp van u nodig.

BELANGRIJKE DATA
Vrijdag 13 april: Staking
Dinsdag 17 april t/m donderdag 19 april: Cito eindtoets
Donderdag 19 april: Vergadering Schoolraad; locatie Weldsehei; aanvang 19.30 uur
Vrijdag 20 april: Koningsdag
Dinsdag 24 april: Viering groep 5/6
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei: Meivakantie
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Lotte (5/6A), Rosa (7B), Charlotte (4A), Nikki (4A)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
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

