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VANUIT DE DIRECTIE
Overlijden Anja
Afgelopen dinsdag is juf Anja overleden. In de bijlage van dit Cahierke treft u de
rouwbrief van Anja aan. Zij heeft me gevraagd deze aan alle ouders te sturen en
daarbij aan te geven dat iedereen welkom is bij de afscheidsceremonie,
maandag om 10.00 uur in Oostelbeers.
Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee, ranja, vlaai en snoepjes. Uiteraard
is het aan u om te overwegen om wel of niet bij de dienst aanwezig te zijn, met of
zonder uw kind(eren).
Om een idee te krijgen hoeveel mensen er naar de dienst gaan (zowel voor
Anja’s familie, als voor de schoolorganisatie), vraag ik u om (liefst vandaag) via
de mail aan de administratie (l.vanorsouw@veldvest.nl) aan te geven als u van
plan bent naar de dienst te gaan en of u uw kind(eren) meeneemt. U hoeft verder
voor uw kind(eren) geen verlofformulier in te vullen, de mail is afdoende. Als u
niet van plan bent om te gaan, hoeft u niets te doen.
Alle collega’s die met Anja samengewerkt hebben, zullen de dienst bijwonen.
Collega’s die niet met Anja gewerkt hebben, blijven op school en voor de andere
groepen zijn we druk bezig met het regelen van vervangende leerkrachten en ondersteuning door
pedagogisch medewerkers van Korein. Zodra dit rond is, zal ik u via de mail op de hoogte stellen hoe een en
ander geregeld is.
Juf Romy heeft een zoon!
Vorige week woensdag, 5 september, is juf Romy bevallen van een gezonde
zoon. Zijn naam is Quinn. Romy en Erwin zijn erg gelukkig en genieten al
volop van hun kleine man. Wilt u hen een kaartje sturen? Dan kunt u dit op
school afgeven en zorgen wij dat het bij Romy terecht komt.

Jaarvergadering oudercommissie
Dinsdag was de jaarvergadering van de oudercommissie. Hierbij is het jaarverslag
besproken en zijn alle activiteiten van vorig schooljaar even de revue gepasseerd.
Ook de financiële verantwoording was weer dik in orde. Ik heb ook van de gelegenheid
gebruik gemaakt om de ouders heel hartelijk te bedanken voor hun inzet. Zonder deze
vrijwilligers zouden veel activiteiten niet door kunnen gaan. En omdat we als school zo ‘in
onze nopjes zijn’ met de oudercommissie, hebben zij allemaal een zakje (salmiak) nopjes
gekregen.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE ZAKEN
Wetenschap en Technologie op De Heiacker
Zoals jullie misschien wel hebben gehoord gaan we dit jaar beginnen met iets nieuws! De leerlingen van alle
groepen op onze school gaan zich ontwikkelen als onderzoekers, ontwerpers en ondernemers. Dat gaan we
doen tijdens de lessen van Wetenschap- en Technologie.

De leerlingen komen in aanraking met allerhande materialen op verschillende manieren. Zo komen
programmeren en elektronica aan de orde, maar we gaan ook werken met ‘oldschool’ gereedschappen.
Om goede wetenschap- en technologielessen te geven, hebben we veel materiaal nodig. Materiaal om
kinderen te verwonderen en nieuwsgierig te maken, maar ook materiaal om mee te werken. Veel van die
materialen worden door de school aangeschaft. Echter zijn er ook veel materialen die hier en daar liggen en
misschien wel makkelijk te verzamelen zijn. Wilt u de school (en dus ook de wetenschap- en
technologielessen) helpen? Probeer dan zoveel mogelijk van de onderstaande huis-, tuin- en
keukenmaterialen te verzamelen. Mocht u thuis nog spullen hebben liggen die u niet meer gebruikt, zoals de
materialen achter het kopje onderzoeksmaterialen of eventueel zelfs gereedschappen, dan kunnen wij die
heel goed gebruiken binnen onze lessen. Misschien heeft u zelf nog materialen die niet op deze lijst staan
waarvan u denkt: ‘Hier moeten ze op school ook mee aan de slag’, dan horen we het graag. De materialen
mogen afgegeven worden bij meneer Ad of bij meester Martin. Wij waarderen het enorm dat u mee wilt
denken en helpen! Met vragen of opmerkingen kunt u mailen naar m.romeijn@veldvest.nl

Materialen die we kunnen gebruiken
Kosteloos materiaal

Onderzoeksmaterialen

Gereedschappen

Bakjes, doosjes, bierviltjes, doppen, wc-rolletjes,
keukenrolletjes, posterrollen, kartonnen doosjes,
tollen, stuiterballen, ballonnen, spiegeltjes, houten
planken(spijkervrij), houten stokken, ijslollystokjes,
piepschuim, jampotten met deksel, plastic flessen,
saté prikkers, cocktail prikkers, elastiekjes,
schoenendozen
Vergrootglas, meetlint, rolmaat, keukenweegschaal,
brievenweegschaal, thermometer, kompas,
maatbekers, zaklamp
Beitel, tang, schroevendraaier, handzaag,
snoeischaar

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 3A
Afgelopen week hebben de kinderen hun eerste woordrijtjes mee naar huis gekregen om te oefenen. Deze
woorden moeten elke dag hardop geoefend worden, zodat ze zo snel mogelijk geautomatiseerd kunnen
worden. Aan het einde van de kern worden deze woorden ook getoetst. Natuurlijk is het ook belangrijk om
thuis zoveel mogelijk hardop te lezen. Voor de kinderen is het leuk om te laten horen wat ze al kunnen en u
kunt zo de vorderingen van uw kind volgen.
Komende week starten we met de klassentaakjes voor de kinderen. Sommige taken gebeuren na schooltijd,
waardoor een aantal kinderen iets later naar buiten zal komen. De kinderen kunnen zelf vertellen welke taak
zij hebben. Iedere week worden de taken opnieuw verdeeld, zodat iedereen alles een keer uitvoert. Mocht
een kind op een bepaalde dag niet kunnen door sport of andere activiteiten, kunnen
ze dit melden bij de leerkracht. Zo dragen we samen bij aan het netjes houden van
de klas en de gang.
Ook tijdens de Kwink-lessen wordt er veel aandacht besteed aan het samen
verantwoordelijkheid dragen en het maken van regels en afspraken. Deze regels en
afspraken komen zichtbaar in de klas te hangen.
De zelfportretten die de kinderen hebben gemaakt, worden in hun projectschrift
geplakt. In dit schrift gaan ze allerlei teksten en verhaaltjes schrijven. Dit schrift ligt in
de postvakken van de kinderen, zodat u ze altijd kunt bekijken. Daarnaast starten we ook met een
verzamelschrift met Engelse werkjes, zodat ze aan het eind van het schooljaar een mooie verzameling
hebben van de verschillende thema’s en onderwerpen.
Van veel ouders heb ik het briefje al terug voor toestemming om een
thuiswerkplek voor VLL aan te maken. Als u dit nog niet aan uw kind
hebt meegegeven, zou ik het graag morgen alsnog ontvangen.
Op het ogenblik zijn we in de klas ook heel erg veel bezig met
luister- en concentratieoefeningen, om zo de rust in de klas te
bevorderen. Dit is heel belangrijk op de momenten dat de kinderen
zelfstandig moeten werken en de leerkracht met kinderen aan de
instructietafel zit.
Deze week krijgen de kinderen een blad mee naar huis met daarop
een kleine stamboom (a family tree). Wilt u dit blad met de kinderen
invullen met foto’s en/of namen? Daarna kunnen we het samen bekijken in de klas. Alvast heel erg bedankt.

Groep 4A
Tijdens de informatieavond van vorige week hebben twee mama's zich opgegeven als klassenouder. Daar
zijn we erg blij mee! Dit zijn de moeder van Lotte en de moeder van Aryun. Zij zullen uw hulp vragen bij
activiteiten en af en toe een mededeling doen vanuit de leerkrachten.
Groep 5A
In de klas!
Het schooljaar is ondertussen al weer een paar weken bezig en in de klas wordt er hard gewerkt.
Deze eerste weken was het wel even wennen aan het schoolse ritme en de nieuwe inhoud bij verschillende
vakken, maar we hebben dit samen goed opgepakt en we hebben er veel zin en plezier in.
De “gewone” vakken zoals taal, spelling, lezen en rekenen komen natuurlijk uitgebreid aan bod, maar ook
creatieve vakken, wereldoriëntatie, Engels en leerzame spelletjes zijn regelmatig op het programma terug te
vinden.
Verjaardag!
Woensdag 3 oktober is het weer mijn jaarlijkse feestdag en dat wil ik die dag samen met de groep vieren
met een lekkere traktatie en wat leuke activiteiten in de klas.
Ik wil de kinderen vragen om die dag wat gezelschapsspelletjes mee te nemen en wellicht gaan we ook nog
een andere leuke activiteit doen. We blijven in elk geval gewoon in de klas met wat lekkers en wat leuks.
Praktische zaken
Ondertussen zijn er 2 ouders die hebben aangegeven klassenouder van onze groep te willen zijn en zij
zullen u wellicht benaderen als er op enige manier hulp nodig is op school. De hulpouders voor dit schooljaar
zijn de moeder van Jonas en de moeder van Sophie.
Mocht u dit schooljaar vragen hebben aan de leerkracht, dan kunt u na school altijd even binnen lopen om te
kijken of de leerkracht direct even tijd voor u heeft of om een afspraak te maken.
Mailen kan natuurlijk ook altijd naar:
Bas van der Hijden: b.vanderhijden@veldvest.nl of
Hannie Roosen: h.roosen@veldvest.nl
Meester Bas
BELANGRIJKE DATA
Donderdag 13 september: Schoolraadvergadering (Weldsehei; 19.30uur)
Dinsdag 17 t/m vrijdag 20 september: Schoolkamp groep 8A en 8B
Dinsdag 25 september: Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
JARIGE IN DE KOMENDE WEEK
Tessa (5A)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
BIJLAGEN
Rouwbrief juf Anja
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

