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VANUIT DE DIRECTIE
Staken 5 oktober
Als bijlage bij dit Cahierke ontvangt u een brief met betrekking tot de staking volgende week donderdag.
Meester Berty afwezig
Meester Berty moet een kleine ingreep aan zijn hand ondergaan, waardoor hij vandaag en morgen afwezig
is. Juf Steffi is vandaag in groep 5/6B en morgen komt meester Jan.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Heiackerdag 2017
Dit schooljaar vindt op woensdag 4 oktober de Heiackerdag plaats.
De kinderen van groep 1 t/m 3 gaan naar speelboerderij Hullies en de kinderen van groep 4 t/m 8 gaan naar
Toverland. De kinderen van de groep 4 t/m 6 worden verdeeld in groepjes en begeleid door een hulpouder
of de leerkracht. De kinderen van de groepen 7 en 8 mogen op deze dag in groepjes vrij rondlopen. Er is in
het park een centrale post en er lopen begeleiders rond om op deze kinderen toezicht te houden.
Op de dag zelf worden alle kinderen van locatie Weldsehei gewoon om 8.30 uur op school verwacht in het
eigen lokaal. De kinderen van locatie Kanteel worden ook om 8.30 uur verwacht op de Weldsehei en worden
daar opgevangen door de eigen groepsleerkracht. We vertrekken deze dag om 8.40 uur met bussen. Alle
onderbouwgroepen zijn rond 14.00 uur weer terug op de Weldsehei, U kunt uw kind daar bij de eigen
leerkracht op het plein ophalen.
De groepen 4 t/m 8 verwachten rond 17.00 uur weer terug te zijn op de Weldsehei. U kunt uw kind weer
ophalen bij de eigen leerkracht op het grasveld.
De gewijzigde tijden en locaties worden door school doorgegeven aan de BSO. Let op: Kinderen worden
door ons NIET AFGEMELD!
Zorg voor goede kleding en schoenen, afhankelijk van het weer. We vragen of alle kinderen in een blauw
shirt kunnen komen. Voor kinderen uit de groepen 1 t/m 3 worden de lunch en de versnaperingen verzorgd.
Zij hoeven niets mee te nemen.
De kinderen van groep 4 t/m 8 worden verzocht zelf eten en drinken mee te nemen.
Ons advies is om kinderen een afsluitbare beker mee te geven, zodat zij die later bij de centrale post weer
kunnen vullen. Zij mogen ook iets te snoepen meenemen wat zij kunnen delen in hun groepje.
Vriendelijke groeten,
Commissie Heiackerdag
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
De kleutergroepen hebben een bezoek gebracht aan de bibliotheek. Het thema was ‘Het muizenhuis’. Wij
hebben een verhaaltje gehoord over twee muizen die wonen in echt muizenhuis.
De kinderen mochten zelf proberen of ze ook een muizenhuis konden maken. Maar pasten de kinderen wel
in de huisjes van de muizen? Of zijn ze daar toch te groot voor?

Het was passen en meten, maar uiteindelijk lukte het sommige kinderen toch echt!
Daarna mochten we zelf als muizen gaan bewegen, we kregen oortjes en snorhaartjes. De kinderen waren
echt enthousiast. Zo enthousiast dat ze op de terugweg naar school toe, nog steeds als muizen piepten.
Alle ouders die ons geholpen hebben met vervoer en oversteken: hartelijk bedankt!
De letter van de week is de letter –r. De kinderen mogen spulletjes meenemen waar deze letter in voor komt.
Volgende week dinsdag wordt de Kinderboekenweek geopend. Dat is ook het moment waarop we met de
kleuters starten met het thema ‘Heksen en sprookjes.’ Graag herinneren we u aan de oproep om spullen
rondom dit thema mee te brengen voor in de huishoek. Daar zijn we super blij mee en daarmee kunnen we
een mooie hoek inrichten.
Volgende week woensdag gaan we op schoolreis naar ‘Hullie’. Alle kleuters, ook die van locatie Kanteel,
worden om 8.30 uur op de Weldsehei verwacht. De kinderen van KC en groep 3B worden buiten opgehaald
door de leerkracht van groep KC. We gaan dan even naar de speelzaal om te kijken of we er allemaal zijn.
Daarna vertrekken we met de bus. We zijn om 14.00 uur weer terug op de Weldsehei!
Trek die dag een donkerblauw shirt aan! Je hoeft verder niets mee te nemen.
De BSO kinderen worden om 14.00 uur opgehaald op de Weldsehei. Mocht u dat anders wensen, dan
vragen wij u dit zelf met de BSO te regelen.
Vrijdag komt Mad Science weer een spectaculaire wetenschap-/ techniekshow geven. Ook wij zijn allemaal
weer van de partij en hebben er zin in.
Groep 3A
We zijn alweer een heel eind met kern 2 van
VLL. We hebben allerlei woordjes geleerd die
te maken hebben met ons lijf, zoals: teen,
neus, buik en oog. De tweeklanken eu en ui
zijn best lastig. Maar door veel oefenen gaat
het steeds beter. Eind van deze week volgt er
weer een toets als afsluiting van deze kern.

Ook zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de Kinderboekenweek en de viering eind oktober. Dit
alles staat in het teken van het thema griezelen. Dus alles wat te maken heeft met heksen, tovenaars,
donkere bossen, enge beesten, et cetera.
We luisteren naar verhalen, leren liedjes en versjes, maken werkstukken om de klas mee aan te kleden en
nog veel meer. Natuurlijk hebben we het ook over de herfst. En Halloween past heel mooi in het thema. Als
iemand thuis nog leuke spullen heeft om de klas mee te versieren, zijn die welkom. Als u twijfelt, loop dan
even binnen en vraag even of het bruikbaar is.
Bij de afsluiting van de Kinderboekenweek op vrijdag 13 okt. mogen de kinderen verkleed komen als heks of
tovenaar. Want wij gaan met onze groep ook optreden. Wat we gaan doen blijft nog even geheim.

De kinderen kunnen steeds meer lezen, maar het blijft ook thuis belangrijk om te oefenen. Niet alleen de
woordrijtjes, die de kinderen regelmatig mee naar huis krijgen, maar ook het lezen van boekjes is belangrijk.
En voor de kinderen is het natuurlijk extra leuk als ze kunnen laten horen wat ze al allemaal kunnen. Samen
hardop lezen is gezellig en leerzaam. Maar vergeet u vooral het voorlezen niet. Dit is heel nuttig voor de
leesontwikkeling en voor de woordenschat. Voor het zelf lezen zijn de boekjes van maan-roos-vis heel
geschikt. Deze boekjes zijn te leen in de openbare bibliotheek.

Als ondersteuning bij het lezen volgen wij de t.v.- serie ‘Leesdas en Lettervos’. Daarin komen alle
aangeleerde woorden en letters aan bod. Voor het Engels kijken wij naar de serie ‘Raaf en Raven’. Op een
speelse manier komen hier allerlei thema’s aan bod. Meerdere malen in de week wordt de ochtendkring in
het Engels gedaan. De kinderen raken zo steeds meer gewend aan de taal. Knap hoe sommige kinderen al
aardig wat Engels kennen.
Bij rekenen zijn wij bezig geweest met het splitsen van getallen t/m 12. Door de sommen te leggen met
blokjes wordt het principe duidelijk gemaakt. Morgen wordt de tweede toets
gemaakt door de kinderen. Natuurlijk kunt u deze toets inzien als u dat wilt.
Volgende week woensdag hebben we onze jaarlijkse Heiackerdag. Uiteraard
rekenen wij op heel goed weer en een hoop gezelligheid!
Groep 5/6A
In de klas!
Het schooljaar is ondertussen al weer een aantal weken bezig en in de klas wordt er hard gewerkt.
Deze eerste weken was het wel even wennen aan de nieuwe combinatiegroep, 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, rekenen en Engels komen natuurlijk uitgebreid aan bod,
maar ook creatieve vakken, wereldoriëntatie en leerzame spelletjes zijn wekelijks op het programma terug te
vinden.
Verjaardag en Heiackerdag!
Dinsdag 3 oktober aanstaande is het weer mijn jaarlijkse feestdag en dit wil ik in de middag samen met de
groep vieren met een lekkere traktatie en wat leuke activiteiten.
Ik wil de kinderen vragen om wat gezelschapsspelletjes mee te nemen om te gaan spelen, maar wellicht
gaan we ook nog wat anders leuks doen. We blijven in elk geval gewoon in de klas met wat lekkers en wat
leuks. Op woensdag 5 oktober is het dan alweer feest, want dan is de Heiackerdag!
Meer informatie daarover is te vinden elders in dit Cahierke.
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 hulp nodig is op school. De hulpouders voor dit schooljaar zijn de moeder
van Tim en de moeder van Cas.

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
Meester Bas
Groep 7A geschreven door Iris en Eva
Groep 7A heeft gips monstertjes gemaakt. Eerst begonnen ze met ijzerdraad een monstertje te maken.
Daarna deden ze het gips er om heen. Toen waren ze klaar.

Groep 7A doet ook mee aan de kinderpostzegel
actie. Ze zijn speciale agenten. En ze hebben de
groepen: geel, groen en blauw. Die groepen
moeten zoveel mogelijk geld ophalen met de
actie. En we hopen daarmee 400.000 kinderen te
kunnen helpen. En we begonnen woensdag 27 september met de
postzegel actie.
Iris en Eva
Kinderboekenweek
Op woensdag 4 oktober begint de Kinderboekenweek die dit jaar in het thema van griezels staat. Daarom
hebben we op vrijdag 6 oktober in de klas een voorleeswedstrijd. We kiezen met de klas de
voorleeskampioen van 7A. Op maandag 9 oktober gaat onze kampioen het opnemen tegen de andere
kampioenen van de bovenbouw. Dan zullen we u ook op de hoogte stellen van de kampioen.
Op vrijdag 13 oktober van 10 uur tot 10.30 uur hebben we een tentoonstelling voor alle ouders, verdere
informatie hierover volgt nog.
BELANGRIJKE DATA
3 oktober: Start Kinderboekenweek
4 oktober: Schoolreis
5 oktober: Landelijke stakingsactie; alle leerlingen zijn vrij
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Roman (4A), Iris (7A), Lucas (5/6A)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
BIJLAGEN
Brief n.a.v. stakingsactie leraren PO
Flyer Art4U
Info Lumens

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

