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VANUIT DE DIRECTIE
Afsluiting Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek was een succes! Er zijn mooie en griezelige verhalen verteld en de kinderen hebben
nog eens extra ervaren dat lezen belangrijk en erg leuk is. Vrijdag 13 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek af met presentaties van wat de kinderen van de groepen 1 tot en met 7 geleerd en
gedaan hebben. U bent hierbij van harte welkom op de volgende locaties en tijden:
Bovenbouw:
•
Locatie Kanteel: (groepen 5/6B en 7B): speelzaal 10.00 -10.30 uur
•
Locatie Weldsehei: (groepen 5/6A en 7A ): aula 10.00 -10.30 uur
Onderbouw:
•
Locatie Kanteel: (groepen KC en 3/4B): speelzaal 10.45 -11.15 uur
•
Locatie: Weldsehei (groepen KA en KB, 3A en 4A): aula 10.45-11.15 uur
Herfstvakantie van 16 tot en met 20 oktober
Ik wens iedereen een fijne en ontspannen herfstvakantie toe, waarna we op 23 oktober weer uitgerust gaan
leren en spelen!
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Luizenpluizen
In de eerste week na de herfstvakantie zullen de kinderen worden gecontroleerd op
luizen en neten.
Locatie Weldsehei
De luizencontrole vindt plaats op de eerste maandagochtend na de vakantie.
Locatie Kanteel
De luizencontrole vindt plaats op de eerste vrijdagochtend na de vakantie.
Als de kinderen op de luizenpluisdag geen gel in het haar hebben en de meisjes het
haar los (haarband) of in een staart dragen, maakt dat de controle een stuk gemakkelijker.
Ouderbijdrage 2017 – 2018
Denkt u nog aan de ouderbijdrage?
De ouderbijdrage mag worden betaald op NL50 INGB 0007 2881 85 t.n.v. Ouderraad Basisschool De
Heiacker, te Veldhoven onder vermelding van familienaam en klas van uw kind.
Gaat u de kledingkasten opruimen in de herfstvakantie?
All 4 Africa zamelt weer kleding in op donderdag 9 november.
Stichting All 4 Africa is een charitatieve kledinginzamelaar, die zich inzet voor het hergebruiken van textiel en
schoeisel voor de hulpbehoevenden in Afrika.
Na de herfstvakantie 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 9 november 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.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
Wat hebben we genoten tijdens het schoolreisje! De bus was een hele belevenis en na aankomst hebben
we heerlijk gespeeld bij Hullie. Tussendoor kregen we ranja en een cup-cake en als lunch frietjes met 3
snacks. Nou, dat ging er wel in! We leerden hoe we het beste naar boven konden klimmen en van de steile
glijbaan konden roetsjen. Of, bijvoorbeeld, wie met de skelter moet stoppen bij het stoplicht. Voor we terug
gingen naar school aten we nog een ijsje en toen was de bus er alweer. Moeders die geholpen hebben,
bedanken we hartelijk! Het was een superleuke dag!
Donderdag was het geen school. Een aantal juffen en meesters ging naar Den Haag om
te staken voor goed onderwijs, nu en in de toekomst.
In groep KC heeft Gisèle een zusje gekregen. Ze heet Vayèn. Proficiat met jullie dochter en zusje!
In de klassen zijn we druk aan het werk. De huishoek is veranderd in een heksenhoek en ook in de
speelzaal op locatie Kanteel kun je het huisje van de heks bewonderen. We toveren er op los en maken
enge dingen mee! We hebben al een heks zien vliegen, vlak voor de ramen van de speelzaal en ze kwam
ook nog even binnen. Ze vertelde dat ze met haar vijf vriendinnen een lied kon zingen en daar had ze een
filmpje van gemaakt. Ze heeft het ons geleerd en u zult het vrijdag wel horen! Dan bent u allen van harte
uitgenodigd om te komen kijken naar de afsluiting van de Kinderboekenweek.
Op locatie Kanteel van 10.45-11.15 uur in de speelzaal.
Op locatie Weldsehei starten we om 10.45 uur in de aula.
Vrijdag om 12.15 uur start de herfstvakantie. Veel plezier en geniet van het mooie herfstweer.
Groep 3A
Morgen is het alweer de laatste dag voor de herfstvakantie begint. Dan hebben we
met alle groepen van de onderbouw een optreden tijdens de afsluiting van de
Kinderboekenweek. Deze viering begint om 11.00 uur. De kinderen mogen
verkleed naar school komen in het thema: ‘eng en griezelen’. En natuurlijk mogen
ze ook geschminkt komen, als ze dit willen. Ouders mogen bij deze viering
aanwezig zijn, dus als u zin en tijd hebt, kom gerust even kijken naar wat we
allemaal geleerd hebben.
Het klaslokaal krijgt ook al steeds meer een magische heksensfeer. De
kinderen hebben hard gewerkt aan een aantal
werkstukken. De rest maken we na de vakantie af. Want
dan moeten we ons alweer gaan voorbereiden op de
viering van 31 oktober, die een Halloweenkarakter krijgt.
Dus ook daarvoor komen de werkstukken van de
kinderen goed van pas.
Bij rekenen zijn we gestart met het optellen en aftrekken in de vorm van de
bussommen, waarbij mensen in- en uitstappen bij verschillende haltes. Dit gaat de
komende tijd veel geoefend worden. Het is goed om te horen dat veel kinderen ook
thuis al begonnen zijn met het oefenen op de
computer in het programma Rekentuin. Het
automatiseren staat daarin centraal.
Bij het lezen komen in deze kern veel dubbelklanken voor, zoals b.v. de
ui, eu, oe en ij. En deze week is het woordje ‘de’ geïntroduceerd.
Daardoor kunnen er steeds meer echte zinnetjes gemaakt worden. Voor
het eerst hebben de kinderen gewerkt in een projectschrift, waarin ze
allerlei verhaaltjes zelf kunnen schrijven. Ze hebben geschreven over het bezoek aan Hullies, afgelopen
week. Sommigen maken al echte zinnen en anderen schrijven losse woordjes. Heel erg knap! De kinderen
hebben al heel hard gewerkt en veel geleerd. Na de herfstvakantie wordt de herfstsignalering afgenomen in
groep 3, waardoor ik een nog beter overzicht krijg van wat de kinderen al kunnen of waar nog mee geoefend
moet worden.
De weektaak, waar we nu mee bezig zijn wordt na de vakantie voortgezet, omdat er nogal wat dagen zijn
uitgevallen de afgelopen weken (staking, schoolreis, opening Kinderboekenweek). De kinderen krijgen dus
geen weektaak mee naar huis vóór de vakantie.
Groep 3A en juf Marie- Thérèse wensen jullie allemaal een hele fijne en
gezellige vakantie toe! Geniet ervan!

Groep 3/4B
Nog een paar dagen en dan is het al
weer herfstvakantie. Wat hebben we
de afgelopen weken hard gewerkt!
Vorige week is de Kinderboekenweek
van start gegaan: Gruwelijk eng! We
hebben geluisterd naar het verhaal
‘De heksenhand’ wat juf Anja heel
spannend verteld had. In de klas
hebben we het boek nog een keer
gedaan maar dan in het Engels: ‘The
Witch’s hand’. Ook hebben we het
boek van de Gruffalo (in het
Nederlands en in het Engels) en Max en de maximonsters gelezen. We werken tijdens de
Kinderboekenweek rondom deze 2 boeken. In de weektaak zitten ook opdrachten van de Gruffalo verwerkt.
Tijdens de afsluiting op vrijdag 13 oktober van 10.45-11.15 uur bent u welkom om te komen kijken naar onze
optredens.
Ook zijn we vorige week op schoolreis geweest, de kinderen van groep 3 naar Hullies en de kinderen van
groep 4 naar Toverland. Voor beiden was het een geslaagde dag, we hebben ervan genoten. Hulpouders,
bedankt voor uw hulp op deze dag!

Inmiddels zijn we gestart met blok 3 van rekenen in beide groepen. De kinderen van groep 4 hebben de
eerste begrijpend leestoets gemaakt en een prima resultaat behaald. Groep 3 is gestart met kern 3 van veilig
leren lezen. Het lezen gaat als een trein. Met de herfstvakantie in aantocht verzoeken wij om ook in de
vakantie te blijven lezen met uw kind om ervoor te zorgen dat het behaalde niveau niet terug zakt, dat zou
jammer zijn! Ook zijn we begonnen aan de nieuwe schrijfmethode ‘Pennenstreken’. Groep 3 leert hier de
kleine letters schrijven en groep 4 de hoofdletters. Ook leren de kinderen van groep 3 hoe de cijfers
geschreven moeten worden. De muzieklessen worden de komende weken verzorgt door Art4U. Meester
Niels leert de kinderen allerlei leuke liedjes, ritmes, noten et cetera. Hij heeft een heel gaaf instrument bij: de
accordeon. Hierop speelt hij alle melodieën. En daar komt me toch een geluid uit! Meester Niels blijft op de
dinsdagen tot kerst in onze klas komen en dat vinden wij heel fijn!
Gisteren is een nieuw meisje komen oefenen in groep 3, Ariana. Zij zal na de herfstvakantie bij ons in de
klas komen. We heten haar van harte welkom!
Op 31 oktober stond er een viering gepland van groep 3/4B. Deze is verzet naar 13 november, kleutergroep
C en groep 3/4 B hebben dan gezamenlijk een viering op locatie Kanteel. De starttijd is 11.30 uur en we
zouden het leuk vinden als u komt kijken.
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne herfstvakantie toe!
Juf Angelina en juf Gerrie

Groep 4A
We zijn op zoek naar reservekleding in de wat grotere kindermaten voor zowel meisjes als jongens.
Het zou fijn zijn als het makkelijke kleding betreft die meerdere maten omvat zoals joggingbroeken of
rekbare kleding. Ook ondergoed en sokken zijn van harte welkom.
Groep 7A
Geschreven door Cees en Rik
We hebben monstertjes gemaakt voor de Kinderboekenweek
thema: gruwelijk eng. Ze zijn van ijzerdraad en gips, en we
hebben ze geverfd en daarna ook nog haar op geplakt. We
kregen ook nog tentoonstelling van Mad Science met allemaal
proefjes. Veel kinderen vonden het leuk. De kinderen mochten
ook helpen met de proefjes.
Bij gym hebben we de Shuttle run gespeeld Je moet dan elke
keer van kant naar kant rennen binnen de tijd. Kinderen
hebben ook een menselijke piramide gemaakt. We krijgen ook
nog op 13 Oktober een toets over natuur en techniek en we
gaan ook op die dag de Kinderboekenweek vieren.
Door Cees en Rik
Geschreven door Syl en Alisha
Wij zijn begonnen met de kinderboekenweek en wij hebben een boek gekregen de griezelbus. Nu zijn we die
aan het lezen. En bij de opening van de kinderboekenweek heeft meester Bas en meester Martin allebei een
stukje voor gelezen in het Engels.
De groepen 5 6 en 7 hebben 13 oktober 10:00 tot 10:30 een
tentoonstelling in de aula.
Met de voorleeswedstrijd had Cheyenne uit groep 7A
gewonnen met lezen want er deden 4 kinderen mee van de
twee groepen 7 en de groepen 8.
We zijn 4 oktober met schoolreisje naar Toverland geweest.
We liepen met groepen van 4 door het park. Er waren heel
veel verschillende attracties. De motortjes, de troy en de villa
volta enzevoort.
We hebben de afgelopen week gewerkt aan de
kinderpostzegels. Met onze klas hebben we 2463,28 euro
opgehaald. Voor mensen die geen tehuis hebben. En dat is
zeker wel gelukt.
Wij hebben 27 oktober een viering van de Twits in het Engels. En we hebben gisteren 9 oktober geoefend
en nagedacht.
Groetje Syl en Alisha uit groep 7/A
Voorleeswedstrijd bovenbouw
Afgelopen maandag heeft de voorleeswedstrijd van de bovenbouw plaatsgevonden. Sem en Floortje uit de
groepen 8 en Nena en Cheyenne uit de groepen 7 hebben een stuk voorgelezen. De jury bestaande uit vier
leerkrachten en vier kinderen hebben na een zwaar overleg besloten dat Cheyenne de voorleeskampioen
van De Heiacker is. Zij zal onze school vertegenwoordigen op de voorleeswedstrijd van Veldhoven.

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 WEKEN
Willem (3A), Melody (5/6B), Chris (KC), Sem (KC), Daan (5/6A), Lukas (7B), Bianca (KB), Genesis (KC),
Leonie (8A)
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Info over bedplassen
Veldhoven danst

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

