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VANUIT DE DIRECTIE
Schoolreis
Wat heeft iedereen genoten gisteren! De kleuters en groep 3 bij Hullies, groep 4 t/m 8 in Toverland en de
kinderen die niet meekonden op school met juffrouw Geertje. Ook het weer zat mee! Weer een heel
geslaagde Heiackerdag!

App De Heiacker
Sinds vorig jaar hebben we een app van onze school. Misschien heeft u hem al gedownload in de appstore
of playstore. Gisteren en eergisteren hebben we voor het eerst een ‘pushbericht’ gestuurd. Een pushbericht
is een berichtje dat opkomt op het beginscherm van uw telefoon vanuit onze Heiackerapp, indien u bij het
installeren van de app aan heeft gegeven dat u pushberichten wilt ontvangen. In het pushbericht van
dinsdag kondigden we de Heiackerdag nog een keertje aan, met nogmaals de informatie waar we de
kinderen woensdagochtend verwachtten. Gisteren stonden er de aankomsttijden van bussen als reminder in.
Het is niet de bedoeling dat we voor u onmisbare informatie via een pushbericht gaan verspreiden, alles
staat altijd in het Cahierke. Maar wel reminders voor tijden en activiteiten, het melden van een nieuw
Cahierke en dergelijke zullen we via pushberichten gaan versturen. Het komende jaar onderzoeken we of
we de app laten vernieuwen, zodat we ook pushberichten per groep kunnen sturen, om groepsspecifieke
informatie te versturen.
Heeft u de pushberichten uitgeschakeld bij het installeren van de app? Dan kunt u, afhankelijk van uw type
telefoon, dit wijzigen in de instellingen, of de app een keer verwijderen en opnieuw installeren om zo de
pushberichten wel toe te staan.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
De Kinderboekenweek
Dinsdag is op onze school de Kinderboekenweek al geopend
voor de onderbouw. Zij hebben genoten van een
superspannend verhaal, wat de komende weken nog vaker
terug zal komen. Voor de bovenbouwgroepen vindt de opening
aanstaande vrijdag plaats.
Lezen is belangrijk en ook nog eens heel leuk! Het vergroot de
woordenschat en de kennis van de taal. Daarnaast doe je ook
nog eens veel andere kennis op door te lezen en kun je heerlijk
ontspannen of je fantasie de vrije loop laten met een boek.

In de klassen wordt komende week extra aandacht besteed aan lezen en vooral ook aan leesplezier.
Op vrijdag de 13e sluiten we de Kinderboekenweek op school af met een viering voor de groepen 1 tot en
met 7. U bent daarbij van harte uitgenodigd! We willen dan graag aan u presenteren wat we tijdens de
Kinderboekenweek hebben gedaan en geleerd.
Bovenbouw:
•
Locatie Kanteel: (gr. 5/6B en 7B): speelzaal 10.00 -10.30 uur
•
Locatie Weldsehei: (gr. 5/6A en 7A ): aula 10.00 -10.30 uur
Onderbouw:
•
Locatie Kanteel: (gr. KC en 3/4B): speelzaal 10.45 -11.15 uur
•
Locatie: Weldsehei (gr. 1/2A en B, 3A en 4A): aula 10.45-12.00 uur
Het thema van de Kinderboekenweek van 2017 is Gruwelijk Eng, maar we beloven dat we het niet te
spannend zullen maken...
Sponsoractie van Luna van Gerven
Hallo kinderen (en ouders) van De Heiacker,
Ik ben Luna van Gerven, dochter van juffrouw Jacqueline (van
groep KB) en ik ga binnenkort met school op expeditie naar
Zuid Afrika. Daar gaan we basisschoolkinderen helpen door
middel van het verzorgen van activiteiten. Verder helpen we de
school, we helpen ze bijvoorbeeld met het bouwen van
voedseltunnels en het planten van bomen. De voedseltunnels
en de bomen zijn namelijk een bron van inkomsten voor de
school. De school kan met de opbrengst kinderen eten geven,
schoolmaterialen aanschaffen en het schoolgebouw
onderhouden. Dit gaan we doen in samenwerking met de
stichting Bambanani, (www.www.bambanani.org). Om de expeditie te bekostigen moet ik geld bij elkaar
krijgen door middel van fundraising (sponsorgeld). Ik organiseer daarom een African Market op 29 oktober in
Valkenswaard. Jullie zijn van harte uitgenodigd om bij de African Market aanwezig te zijn. Ik heb ook een
website waar je meer informatie kunt vinden.: http://www.learnloveshare.nl/
Ik heb ook een vraag aan jullie, namelijk of jullie me een beetje kunnen helpen. Tijdens de African Market
heb ik straks een grabbelton staan. Daarvoor heb ik kleine voorwerpen nodig zoals gummen, pennen,
armbandjes, boekjes, heel kleine speeltjes, etc. Mijn vraag aan jullie is of je 1 dingetje (dat nog bruikbaar
is) van huis mee zou willen nemen voor in de grabbelton. Let op: je hoeft niets te kopen, het gaat om
spulletjes die je nog hebt liggen! Deze mag je dan op school aan juffrouw Jacqueline geven op de Weldsehei
of op het Kanteel in de koffiekamer afgeven.
Allemaal alvast van harte bedankt en hopelijk zie ik je 29 oktober!
Groetjes Luna van Gerven
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Vorige week vrijdag hebben we mogen genieten van mooie
en interessante proeven die een proffessor van Mad
Science ons liet zien.
Afgelopen dinsdag hebben wij van KA en KB de
Kinderboekenweek geopend samen met de groepen 3 en
4. Juf Ingrid las op locatie Weldsehei een boek voor. Het
boek heette ‘De heksenhand’. Het was best wel spannend,
maar het liep allemaal goed af. Alle groepen hebben als
verrassing ook allemaal een boek gekregen dat we in onze
klas mogen houden en mogen voorlezen. Super leuk!

We zouden
nog heel graag allerlei spulletjes willen ontvangen die passen
bij het thema ‘Heksen en sprookjes.’ Zo kunt u bijvoorbeeld
denken aan spinnen, heksenkleding, boomstammen, bezems,
verlichting. Wij zouden er heel erg blij mee zijn!
In KC gingen we dinsdag in de speelzaal samen met groep
3/4B luisteren naar de vertelling van juf Anja, die het verhaal
van de Heksenhand vertelde. We hebben allemaal ademloos
geluisterd naar het spannende verhaal, maar toch beweerden
we allemaal dat het helemaal niet eng was hoor!

De komende weken werken we verder binnen het thema van de Kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng’ en aan
ons thema ‘Heksen’. Er gebeuren wat vreemde dingen.... onze huishoek is op verzoek van de kinderen
omgetoverd in een heksenhuis. Er vlogen al echte heksen door de klas... Er komen steeds meer spannende
werkjes in de gang en in de groepen. Kom gerust eens kijken, als je durft!
In KC zijn we op zoek naar schone glazen potjes met afsluitbare deksels en we kunnen ook nog
keukenrollen gebruiken om mee te knutselen.
Natuurlijk zijn ook alle heksenspullen om in de heksenhoek te gebruiken van harte welkom en zijn we heel
blij met oude bezems. Daar kunnen we dan buiten mee uit vliegen gaan! Ook met oude dekens, doeken of
kleden willen wij graag spelen.
Dinsdag hebben alle kleuters het prentenboek ‘De Gruffalo’ gekregen. Het is een cadeautje van school voor
uw kind, in het kader van de Kinderboekenweek. We hopen dat u er samen met uw kind veel leesplezier
mee zult beleven!
Groep 8
Komende week gaat groep 8 op schoolkamp. We vertrekken op dinsdagochtend. We verwachten de
kinderen dan gewoon om 8.30 uur op school met hun fiets en hun bagage. De kinderen fietsen in groepjes
richting de kamplocatie. Het eerste groepje vertrekt ongeveer om 8.40 uur, de groepjes vertrekken steeds
om de 10 minuten. Wilt u ervoor zorgen dat de fiets van uw kind goed in orde is? Vrijdagochtend zijn we
rond 11.30 uur weer terug, we hopen u dan allen te zien om de kinderen te ontvangen.
We willen alle ouders die komen helpen om het kamp tot een succes te maken alvast heel hartelijk
bedanken!
BELANGRIJKE DATA
10-10-2017 tot en met 13-10-2017: Schoolkamp groep 8
13-10-2017: Afsluiting Kinderboekenweek groepen 1 t/m 7
16-10-2017 t/m 20-10 2017: Herfstvakantie
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Mats (KC), Faye (4A), Kim (7B), Suri (4A), Floor (5/6A), Fiep (KA), Luca (5/6B)

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

