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VANUIT DE DIRECTIE
Promotiefilmpje De Heiacker
Een oud-leerling van onze school studeert aan de hogeschool van Amsterdam, faculteit Digitale media en
creatieve industrie. In het tweede jaar heeft hij nu een opdracht gekregen om voor zijn oude basisschool een
promotiefilmpje te maken. Dat vinden wij uiteraard heel erg leuk. Hij heeft gekozen om het Engels op onze
school in beeld te gaan brengen door middel van een interview met mij en impressies van activiteiten.
De beelden en het filmpje worden aan onze school gegeven en op de Hogeschool in Amsterdam alleen
gebruikt om een beoordeling te geven voor het filmpje. Wij zullen het filmpje op onze website zetten en
eventueel bij informatieavonden laten zien.
In principe worden er activiteiten gefilmd waarbij een groep kinderen aan het werk is of les krijgt. Indien u
niet wilt dat uw kind in beeld komt in het filmpje, dan horen we dit graag. U kunt hiervoor contact opnemen
met de administratie (Loes) via l.vanorsouw@veldvest.nl.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
In alle kleutergroepen hebben we heel hard gewerkt
aan een verrassing voor vaderdag.
Verder zijn we druk bezig met het afnemen van de
toetsen.
We merken dat er kinderen zijn die op warme dagen
met teenslippers naar school komen. We willen er u op
wijzen dat we al verschillende valongelukjes hebben
gehad omdat kinderen nou eenmaal graag rennen en
dat met slippers moeilijk gaat. Ook merken we dat het
teenstuk er soms snel uitscheurt en dat het lastig is om
dat weer terug in de zool te krijgen.
Het is fijn als u uw kind thuis voor school zelf insmeert
met zonnebrandcrème.

In groep KB is gebouwd. Het resultaat mag er zijn!
Afgelopen woensdag hebben we een kleine voorstelling gegeven voor alle ouders, opa’s en oma’s. Het was
weer een succes!
De groepen KC en KD hebben een hartje gekleurd voor juf Anja.
Dit weekend wordt in Veldhoven SamenLoop voor Hoop gelopen. Kinderen en ouders die zin hebben om
mee te lopen zijn van harte welkom! In de bijlage bij dit Cahierke vindt u het programma. De kinderloop is
van 11.30u-11.54u. We lopen om juf Anja een hart onder de riem te steken!
Groep 3A
Ondanks de hitte hebben we heel hard doorgewerkt. Deze week zijn we gestart met het afnemen van de AVI
en de DMT. Omdat de kinderen extra buiten mogen spelen met de kleuters, kan ik deze toetsen individueel
afnemen in de klas. Gisteren en vandaag is ook Cito- rekenen afgenomen. Morgen wordt het eerste deel van
spelling afgenomen.

Volgende week komen nog enkele toetsen aan bod: spelling deel 2, begrijpend lezen en de toets
automatiseren van rekenen. Alle uitslagen van de toetsen komen ook in Parnassys te staan, waar u ze kunt
bekijken.
We kunnen nog vakantiespullen gebruiken om de klas verder aan te kleden.
Vrijwel iedere dag worden er onderdelen van het thema besproken. Zo
hebben we al gekeken en geluisterd naar Engelse prentenboeken en
hebben we in het Engels besproken wat
we allemaal meenemen op vakantie.
Tijdens de crea- lessen zijn we bezig met
het maken van flip flops en tijdens de
weektaak maken we opdrachten, die met
de vakantie te maken hebben.
In de klas begint de “bloementuin” al aardig te groeien.
Dat ziet er meteen gezellig uit. En een aantal kinderen heeft al gelezen in de leestent. Dus u ziet dat we met
allerlei verschillende dingen bezig zijn.
Zaterdag 2 juni ben ik jarig. Dat wil ik graag vieren met de kinderen op donderdag 7 juni. De kinderen krijgen
daarvoor bij het Cahierke een uitnodiging mee. We maken er een gezellige dag van met hopelijk mooi weer.
Groep 3/4B
Gisteren hebben we een viering samen met de kleutergroepen verzorgd. Onze groep heeft 2 liedjes ten
gehore gebracht. Het favoriete lied van Rens "Hallo, Hallo van Corry van Gorp" en een lied over een
Zeppelin. Een aantal Engelse raindrops die de kleuters lieten horen konden we meedoen omdat wij die ook
al hadden gedaan. Het was een sfeervolle viering.
Binnenkort komen de oudste kleuters wennen in groep 3. Voorafgaand hieraan gaan de komende week de
kinderen van groep 3 wenboekjes maken. Om zo aan de kleuters te laten zien wat je allemaal leert in groep
3. De kleuters gaan vragen bedenken voor de kinderen van groep 3 en die worden door kinderen van groep
3 beantwoord. Daarna starten de wenmomenten in groep 3. Tijdens deze momenten gaan de kinderen van
groep 3/4 bij de kleuters werken / spelen. Een gezellige uitwisseling dus!
Vanaf vrijdag start de Cito-periode weer. De komende 2 weken gaan we in de ochtenden flink aan de slag
met de toetsen van rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Omdat het heel fijn is als de
kinderen gelijktijdig de toets kunnen maken vragen wij u om geen afspraken met tandarts / dokter et cetera.
in de ochtend te plannen. Inhalen van een toets is namelijk een hele klus omdat alles moet worden
voorgelezen.
Op donderdagmiddag 7 juni gaan de kinderen niet naar de gymzaal maar gymmen / spelen ze op school.
Groep 3 is gestart met de laatste kern van Veilig leren lezen, kern 12. Wat gaat het lezen toch vlot! In deze
laatste kern is de basis voor vlot leren lezen gelegd. Kinderen zijn begonnen met het leren van letters, het
lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en zijn gegroeid naar het lezen van meerlettergrepige
woorden. Deze periode besteden we nog extra aandacht aan het lezen van woordrijen.
In groep 4 ligt de komende weken de focus ook nog op het lezen van woordrijen. Hoeveel woorden kun je
lezen in 1 minuut? De kinderen houden dat zelf bij in een tabel. De motivatie is er!
Ook werken we extra hard aan het inslijpen van de tafels van 1-2-3-4-5-10. De kinderen krijgen bladen met
100 keersommen en moeten zorgen dat ze er 75 goed te hebben in 5 minuten. Bij een aantal kinderen lukt
dat nu al maar de rest moet nog even flink oefenen. Vooral de tafels van 3 en 4 blijven lastig. Het zou dus
heel fijn zijn als de kinderen ook thuis hiermee oefenen om de keersommen te automatiseren. Dat kan
mondeling maar wilt u een vel met 100 sommen dan kunt u die maken via: http://www.somprint.nl/ Voor het
einde van het jaar komt er nog een toetsmoment met een klein tafeldiploma. Succes met oefenen, zet hem
op!
Groep 7A
Geschreven door Luc en Niels
We hebben elke dinsdag Ukelele les tot de zomervakantie. Dan komt Vincent langs en die geeft ons les.
We hebben 2 lessen gekregen in de bieb over je eigen privacy en hoe je daar mee om moet gaan; het heet
Databaas.
Maandag 4 juni hebben we een viering. dan laten we een vlog zien wat wij doen op school het begint
om 14 :30. Dit doen we samen met de groepen 8.
Op 31 mei hebben we een peanutbal oefenwedstrijd tegen 7B (alleen als het goed weer is).
Op 4 T/M 15 juni zijn de eind 7 cito ‘s. Zouden jullie daar rekening mee willen houden?
Gemaakt door Luc en Niels



Groep 7A, 8A en 8B
Op maandag 4 juni kunt u komen kijken naar onze viering. Vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom in de
aula op de Weldsehei.
BELANGRIJKE DATA
Zaterdag 2 en zondag 3 juni: SamenLoop voor Hoop Veldhoven
Maandag 4 juni: Viering groep 7A, 8A en 8B
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Amber (3/4B), Stan (7B), Nour (KA), Noor (3A), Joep (5/6A)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
BIJLAGEN
SamenLoop voor Hoop Veldhoven
Kliederkerk Veldhoven

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

