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VANUIT DE DIRECTIE
Deze week
Wellicht is het u opgevallen dat ik deze week niet veel op school ben geweest. Vorige week vrijdag ben ik bij
een val op straat wat ongelukkig terecht gekomen. Hierdoor heb ik het deze week een beetje rustig aan
moeten doen. Volgende week ben ik er in principe weer gewoon.
Helaas heb ik ook de informatieavonden gemist, maar van collega’s heb ik begrepen dat velen van u hier
aanwezig waren. Mocht u de informatieavond gemist hebben, kunt u bij de leerkracht uw vragen uiteraard
stellen. Loop gerust even binnen na schooltijd (ook om werkjes te bekijken van uw kind) of maak een
afspraak voor een uitgebreider gesprek.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Data vieringen schooljaar 2017-2018
Ook dit schooljaar geven we u graag weer een kijkje in ons onderwijs. Zowel op locatie Weldsehei als op
locatie Kanteel vinden vieringen plaats.
Op de ouderavond van de kleutergroepen is per ongeluk de verkeerde informatie doorgegeven.
Hieronder de geplande data:
Vrijdag 27-10-2017
Dinsdag 31-10-2017
Maandag 13-11-2017
Woensdag 29-11-2017
Vrijdag 13-04-2018
Dinsdag 24-04-2018
Woensdag 30-05-2018
Maandag 04-06-2018

groepen 7 en 8
groepen 3 en 4
groepen 1 en 2
groepen 5 en 6
groepen 3 en 4
groepen 5 en 6
groepen 1 en 2
groepen 7 en 8

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Wat zijn we alweer hard aan het werk in de kleutergroepen! Onze juffen waren dan ook blij met alle ouders
die maandagavond op de informatieavond kwamen, zodat ze trots konden vertellen wat we allemaal doen op
school. Bedankt voor alle getoonde belangstelling. Kom gerust ook tussendoor eens binnen om het werk te
bewonderen. Dat doet uw kind goed!
We werken nog met het thema ‘Ik en mijn familie’. In de groepen verschijnen allerlei bouwwerken, we
bouwen onze huizen na, leren hoe je stevig metselt, schilderen onszelf en allerlei andere prachtige creaties,
knutselen en nog veel meer.
Ook hebben we weer een nieuwe letter in de lettermuur: de - i. En dat is leuk, want nu kunnen we een
woordje maken en dat woord past ook nog bij ons thema, namelijk: ik!
In de eerste weken van het schooljaar leren we elkaar steeds beter kennen. We leren de namen van de
nieuwe kinderen en maken nieuwe vrienden. Ook ontdekken we dat iedereen anders is. Dat is bijzonder en
ook leuk! We hebben elkaar dan ook al veel complimentjes gegeven.
Inmiddels weten we ook al veel lichaamsdelen te benoemen en kennen we daar allerlei spelletjes en liedjes
over, zoals ‘Hoofd, schouders, knie en teen’ en in het Engels: ‘Head, shoulders, knees and toes’!

Kleuterbezoek aan de bieb
Op maandag 25 september gaat KA naar de bibliotheek. Op dinsdag 26 september gaat KB en op
donderdagochtend 28 september gaat kleutergroep KC op bezoek bij de bibliotheek.
KA en KB gaan hier lopend naar toe. KC zoekt ouders die ons daarheen willen brengen en na afloop ook
weer op willen halen. Mocht u willen rijden, dan kunt u dat doorgeven bij juf Ellen of juf Anja.
Als de kleuters een bezoekje brengen aan de bibliotheek gaan ze een activiteit doen waarvoor dozen van
minimaal 40x40 cm. nodig zijn. Als u nog dozen voor ons heeft, mogen die worden ingeleverd bij de drie
kleutergroepen.
Groep 3A
Na alweer bijna drie weken hard werken is hier een eerste bericht van groep 3A. We hebben al ontzettend
hard gewerkt. En de eerste toetsen van Veilig leren lezen en rekenen zitten er al op. Dat was wel spannend,
maar ook dit is goed gelukt. Bij het behandelen van kern 2 mag al een aantal kinderen steeds zelfstandiger
werken, omdat zij de stof heel snel doorhebben. En steeds meer kinderen komen toe aan extra werkboekjes
en opdrachten. Deze week zijn we gestart met de tweede kern van VLL en blok 2 van rekenen. Het thema bij
kern 2 van Veilig leren lezen is ‘Mijn lijf’.

Als u op de informatieavond aanwezig geweest bent, weet u wat wij allemaal doen gedurende een week.
Bent u niet geweest en wilt u iets meer weten, loop gerust een keer binnen voor informatie. Als u het leuk
vindt, kunt u na school ook altijd even binnenlopen om te kijken wat de kinderen gemaakt en gedaan
hebben. Ze hebben allemaal een eigen postvak, waarin alle schriften liggen, behalve de toetsschriften. Als u
die in wil kijken kunt u dat altijd even vragen aan de leerkracht. Ook voor andere vragen kunt u (liefst) na
schooltijd terecht bij de leerkracht. Als het een uitgebreider gesprek is, wil ik u vragen om vooraf een
afspraak te maken, zodat er voldoende tijd ingepland kan worden.

Volgende maand, op 31 oktober, hebben wij al de eerste viering op het programma staan. U bent dan van
harte welkom om te komen kijken en luisteren naar wat de kinderen hebben voorbereid.
Op donderdagmiddag gaan wij naar sporthal Den Ekkerman om te gymmen. Wij gaan daar met de bus naar
toe, samen met de kinderen van groep 3/4B van locatie Kanteel. Wilt u er samen met uw kind voor zorgen,
dat de gymspullen meegaan op die dag?
Geen drinkbekers in de gymtas a.u.b., want die kunnen
gaan lekken en dan zijn alle spullen nat.
Op woensdag 4 oktober staat het schoolreisje op het
programma. Die dag ben ik er zelf niet, maar gaat juf
Ingrid mee met groep 3A.
Juf Marie-Thérèse

Groep 3/ 4 B
We zijn alweer in de derde week van het schooljaar aan het werk. We hebben dan ook al veel gedaan.
Hieronder een samenvatting.

De kinderen van groep 3 hebben de woorden ik-maan-roos-vis-sokaan-en-pen al geleerd!
Om de dag leren ze een nieuw woord. Op de informatieavond heeft u
uitleg gekregen over het belang van het oefenen met lezen thuis. Via
school krijgen de kinderen elke kern woordrijen mee naar huis om
thuis te oefenen. Elke dag 5 minuten is al voldoende. Daarnaast is het fijn als er gelezen wordt uit een
leesboekje. En uiteraard blijft voorlezen erg belangrijk! Dus ga eens lekker met uw kind naar de bibliotheek
om leuke boeken te halen!
Bij elk woord hebben we ook geknutseld, kom de werkjes maar eens bekijken na school in de klas!
Bij de rekenlessen zijn we aan het tellen en turven tot de 12. Deze week is het eerste blok afgesloten met
een toets.
De kinderen van groep 4 hebben kennis gemaakt met nieuwe methodes en vakken. Estafette is de naam
van onze leesmethode. We lezen samen een tekst en maken opdrachten in een werkboek. Ook Taal op
Maat en Spelling op Maat zijn nieuw voor groep 4. We hebben het gehad over luisterwoorden met korte en
lange klank, woorden met twee-teken klanken en woorden met twee medeklinkers voor- of achteraan. Dit is
nog een herhaling van vorig schooljaar. Bij taal is het thema ‘om je heen’ en gaat over familie. We hebben
ook gewerkt aan begrijpend lezen. 1x in de week doen we aan tekstverwerken en 1x gebruiken we
nieuwsbegrip. Vooral het laatste is super interessant omdat het onderwerp uit het nieuws komt. Zo hebben
we het gehad over orkaan Harvey en deze week over nieuwe planten en dieren die ontdekt zijn. Na afloop
gaan de teksten en opdrachten mee naar huis. Ook de kinderen van groep 4 hebben deze week de eerste
rekentoets gemaakt en starten met blok 2. Bij de crealessen hebben we gewerkt aan een
verjaardagskalender, een boekenlegger en nog veel meer.
Ons laatste werk is een
samenwerkopdracht. In groepjes van 3
moesten de kinderen een kunstwerk
maken geïnspireerd door Joan Miró, een
Spaanse kunstschilder. De resultaten
zijn in de klas/ gang te bewonderen.
Tijdens de info avond hebben we een
oproep gedaan voor 2 klassenouders en
ouders om luizen te pluizen. Ook zoeken
we 1 ouder die mee wil op schoolreis
met groep 4 naar Toverland. Mocht u
zich nog niet hebben opgegeven dan
kan dat nog. Bij meerdere aanmeldingen
zullen wij een keuze maken. Geef het
even aan of stuur een mail.
Onze mailadressen: a.tax@veldvest.nl en g.wouters@veldvest.nl
We gaan er samen een fijn schooljaar van maken!
Juf Angelina en juf Gerrie

BELANGRIJKE DATA
14 september: vergadering Schoolraad; aanvang 19.30 uur
18 september: Jaarvergadering oudercommissie; 19:30 uur tot 20:30 uur, aanvang 19.30 uur
5 oktober: Landelijke stakingsactie; alle leerlingen zijn vrij

BIJLAGE
Informatie over krentenbaard en hoofdluis
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Tessa (4A), Joeri(KC), Lizzy (8B)

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

