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BELANGRIJKE INFORMATIE 

Gaat u de kledingkasten binnenkort opruimen? 
All 4 Africa zamelt weer kleding in op donderdag 10 oktober. 
Stichting All 4 Africa is een charitatieve kledinginzamelaar, die zich inzet voor het 
hergebruiken van textiel en schoeisel voor de hulpbehoevenden in Afrika.  
Binnenkort zal uw kind een door Stichting All 4 Africa verstrekte envelop met daarin 
een plastic kledingzak mee naar huis krijgen. Deze mag t/m donderdag 10 oktober 

9.00 uur mee naar school gebracht worden. Op de Weldsehei worden de zakken verzameld op het podium, 
op het Kanteel worden de zakken verzameld in de speelzaal. 

Stem op de tekening voor Sjors Creatief! 
Binnenkort worden de boekjes van Sjors Creatief weer uitgedeeld en net als afgelopen jaar is er een 
tekenwedstrijd aan deze uitgave gekoppeld. Yara uit groep 8B heeft de inzending voor De Heiacker 
gemaakt, en via onderstaande link kan er op de tekening gestemd worden. 
De winnaar van de wedstrijd komt met zijn/haar tekening op de voorkant van het boekje te staan en de 
betreffende klas wint ook nog eens een mooie prijs. Alle reden dus om te stemmen! 
 
Stemmen doe je zo: 

• Ga naar  www.sjorscreatief.nl/tekenwedstrijd 
• Selecteer de Gemeente Veldhoven 
• En geef jouw stem aan de mooiste tekening (de tekening van Yara !) 
• Stemmen kan tot zondag 22 september 23.59 uur. 
 
Namens Yara en groep 8B, bedankt! 
  
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Groep KA  

Tijdens het thema ‘ik en mijn omgeving’ hebben we in de klas al 
verschillende belangrijke onderwerpen besproken. Vorige week hebben 
we gepraat over onze familie. We hebben geleerd hoe een 
familiestamboom in elkaar zit. Wie hoort er allemaal bij je familie?  
En wat is nou eigenlijk het verschil tussen je gezin en je familie?  
Ook bij de weektaken zijn we druk bezig met het thema. We leren hoe 
we een stevig huis kunnen bouwen (door te metselen) en we leren hoe 
je 16 vierkantjes kunt vouwen. De kinderen van groep 1 maken een 
mooi huis en de kinderen uit groep 2 maken een opa van vouwblaadjes!  

 
Deze week leren we de letter -r. Als uw kind thuis iets heeft dat begint 
met de letter -r, mag hij/zij dit natuurlijk meenemen naar school om op 
onze letterkast te zetten!  
 
 
 



 
Groep 3B 
Wat hebben we vorige week allen genoten van ons schoolreisje naar de Hooiberg. Ook het weer zat mee! 
Het was weer een heel geslaagde Heiackerdag. De kinderen hebben er prachtige tekeningen van gemaakt. 
De blauwe glijbaan, het ballenkanon, het knutselhok, de donkere disco, het gezamenlijk friet eten en het 
spelen met de grote legoblokken kunnen we allemaal terugvinden op de tekeningen. U bent van harte 
welkom om deze kunstweken te komen bekijken in de klas. 

 
Op woensdag 25 september gaan we met de klas een bezoekje brengen aan 
de bibliotheek. En niet zomaar een bezoekje: het is een warboel in de 
bibliotheek! Het zal je maar gebeuren… Op een ochtend kom je in de 
bibliotheek en is het een grote rommel! Anansi de spin is op bezoek geweest! 
Wie komt er helpen om de rommel op te ruimen, Anansi te zoeken en hem 
terug te stoppen in zijn verhaal? Tijdens dit bezoek luisteren de leerlingen naar 
het verhaal over Anansi in de bibliotheek. Anansi heeft er een rommeltje van 
gemaakt: boeken liggen door elkaar en staan op de verkeerde plaats. De 

leerlingen gaan vervolgens op zoek naar Anansi. Ze verzamelen sporen van de spin en ontdekken zijn 
schuilplaats. Tijdens hun speurtocht maken ze kennis met verschillende aspecten van de bibliotheek. 
Tijdens dit bibliotheekbezoek maken leerlingen kennis met de Anansi-verhalen die behoren tot de 
Caraïbische vertelcultuur. Daarmee sluit deze activiteit aan bij cultuureducatie. Lezen, boeken en andere 
materialen voor beginnende lezers staan tijdens het bezoek centraal. Kinderen worden wegwijs in de 
bibliotheek. Waar kun je alles vinden en hoe ‘werkt het’ in deze (school)bibliotheek als het gaat over de 
pasjes en het lenen en terugbrengen van pasjes? We worden om 9.00 uur bij de bibliotheek verwacht en het 
zal tot 10.00 uur duren. De ouders van Inge, Isabelle, Liora, Mika en Koen zijn bereid om ons daar naar toe 
te brengen en te halen. Alvast heel hartelijk dank hiervoor. 
 
Groep 5A 
Deze week zijn we gestart met het oefenen van de tafel van 8 en we leren de digitale tijden toe te passen. 
Dit gaat al heel goed! 
Bij de taallessen hebben we het over onze omgeving en hoe je van huis naar school kunt lopen. We leren dit 
ook in het Engels. Volgende week dinsdag starten we met de lessen van Art4U. De komende weken krijgen 
de kinderen elke dinsdag muziekles met de Blaasbende. We zijn benieuwd! Volgende week starten ook 
weer de W&T-lessen van meester Martin.  
 
Groep 6A 
Wat hebben we al veel gedaan en hard gewerkt. De verjaardagskalender met graffiti- tekeningen is af en 
hangt in de klas. Het zijn hele mooie platen geworden. De kinderen zijn er trots op, en terecht. Nu zijn we 
bezig met het maken van een herfsttafereel op het platte vlak met sitspapier. Ook dat belooft weer wat moois 
te worden. Uiteraard zijn die werkstukken ook te bewonderen in de klas, als ze klaar zijn. 
Er is inmiddels al een aantal toetsen afgenomen. Deze toetsen komen in een verzamelmap voor elk kind, 
zodat zij zelf, maar ook u als ouder deze kunt bekijken.  

Na het eerste thema van Meander, 
zijn we nu bijna klaar met het eerste 
thema van Brandaan. Dit thema ging 
over de opkomende handel en het 
oprichten van de VOC. De kinderen 

krijgen voor de toets van volgende week een korte samenvatting 
mee naar huis. Als ze willen, kunnen ze de stof nog een keer extra 
doornemen.  
In de klas zijn wij bezig met het leren leren. Op verschillende manieren wordt geoefend met het leren van de 
stof voor een toets.  
     



Na het eerste thema van Brandaan starten wij met ’natuurverschijnselen’, het eerste thema van Naut (Natuur 
en techniek). Komende week starten op maandag van 11.15 - 12.00 uur de lessen Wetenschap & 
Technologie bij meester Martin weer. De kinderen zien er erg naar uit! 
Volgende week donderdag kunnen de kinderen genieten van een lekkere vrije dag in verband met de 
studiedag van de leerkrachten.  

Op dinsdag 1 oktober gaan wij ’s ochtends van 9.00 - 10.30 uur naar de bibliotheek om 
daar het programma Websearch Junior te volgen. Wilt u rekening houden met 
afspraken voor de tandarts, et cetera? Het is voor de kinderen een leerzame en leuke 
manier om te leren omgaan met verschillende programma’s op de computer. We 
vertrekken ’s ochtends meteen om 8.30 uur en zijn omstreeks 11.00 uur weer terug op 
school.  
Op woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Hierover volgt in het volgende 

Cahierke meer informatie. Deze week zijn we gestart met de eerste boekbespreking. Deze werd prima 
gepresenteerd en was een goed voorbeeld. Goed gedaan Wendy! 
 
Groep 6/7B  
Geschreven door Melody 
Ik vind het heel leuk om in groep 7 te zitten. En bij meester Peter in de klas te zitten.  
Meester Peter van de Wiel is heel lief en we doen hele leuke dingen.  
We gaan over drie dagen naar de Efteling met de hele klas. 
We gaan met groep drie tot en met groep 8, met een bus. 
 
We zijn nu een aantal dagen verder, het was heel leuk. 
Ik ben in de Joris en de Draak geweest, twee keer achter elkaar in de Vogelrok en in Carnaval festival. 
En toen werd ik misselijk. 
En toen moesten we naar thuis. 
 
Door Melody 
 
BELANGRIJKE DATA 
Donderdag 26 september: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
Woensdag 2 oktober: Start Kinderboekenweek 
Donderdag 10 oktober: Ophaaldag All4Africa 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK   
Sophie (6A), Marianne (6A), Vitori (KC) 

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 
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